
Notulen bestuursvergadering Nationaal Podiumplan dd03032022 via Zoom 

Aanwezig: Will Maas en Anita Verheggen namens het bestuur. Verder Alexander Beets, Bas 

Toscani, Sven Rozier en Marjolein Kooijman. 

Na opening van de vergadering worden allereerst de cijfers tot nu toe besproken. Toelichting 

van de kwartiermaker. Op basis van uitbetalingen en reserveringen wordt de verwachting 

uitgesproken dat we onze uitbetalingsambitie voor 2022 gaan halen. 

 Status per maart 2022 in cijfers 
aangemelde gebruikers:  1.643 
aangemelde formaties:       789 
aangemelde podia:             282 
aangemelde shows:            781 
uitbetaalde shows:              398 
aantal uitbetalingen:         1.429  
bedrag uitbetaald aan musici:  € 189.387,50  
 
aantal podium-start aanvragen:               18 
toegekende podium-start-aanvragen:       7 
uitbetaald podium-start-aanvragen:          5 
 

 Sven aangesteld voor ondersteuning 
o Podiumstart aanvragen 
o Goedkeuren formaties en podia 
o Helpdesk 

Het bestuur gaat akkoord met de aanstelling van Sven Rozier als backup voor Bas Toscani. In 

basis wordt Sven aangesteld voor 8 uur per week. Evelien van Reij zou als eventuele 

administratieve back up kunnen worden ingehuurd. 

 Jaarrekening 2021 en begroting 2022. 
De jaarrekening is toegelicht door Bas Toscani. Met de nodige opmerkingen wordt het 

jaarverslag goedgekeurd. Zo zal er een reservering worden opgenomen voor de accountancy 

vanwege de extra eisen die OCW aan de afrekening stelt. Het zal nog eenmaal na revisie 

rondgestuurd worden aan de bestuurders die dan verder per mail akkoord geven. Daarna 

kan het jaarverslag ook gedeeld worden met de directeur van de Kunstenbond. 

 Afrekening met Sena 
Anita Verheggen geeft aan dat er vanuit Sena allerlei zorgen zijn geuit over hoe de gelden 

van OCW verantwoord moeten worden. Het bestuur constateert dat er vanuit Sena nog 

geen specificatie is afgegeven hoe de verantwoording zou moeten plaatsvinden. Will Maas 

stuurt een mail naar Sena met het verzoek hier helderheid over te geven.  

 Audit kwaliteit systeem in bijzijn van Jaap 
Alexander gaat met een derde partij kijken of die de audit wil uitvoeren en tevens zoeken 

naar een partij die het systeembeheer over kan nemen. Het bestuur gaat hiermee akkoord. 

Will Maas benoemd dat we een professionalisering slag moeten gaan maken. 

 Voortgang en resultaten Deminimis verklaringen 



In totaal hebben nu meer dan 900 deelnemers de Deminimis verklaring ondertekend. 

 Bespreking Quick Scan Marjolein en vervolg traject 
Marjolein belde rond 15.30 uur in. Ze heeft haar ambities benoemd en komt deze week met 

een concreet voorstel wat ze kan betekenen en welke financiële consequenties dit heeft. 

 Toevoeging klassiek aan het systeem 
Alexander geeft aan dat hij het liefst voor klassiek het NPP zou willen spiegelen en separaat 

voor kamermuziek inrichten. Het bestuur gaat akkoord met het verdere onderzoek hiernaar. 

 Kunstenbond en overname NPP (wellicht Artiestenverloningen.nl) 
Alexander bespreekt zijn visie op de mogelijke overname van het NPP door Kubo. Hierin is 

benoemd dat Anita en Alexander een gesprek gaan voeren met het verloningsbureau 

Artiestenverloningen.nl. Tevens stuurt Alexander de jaarrekening na goedkeuring aan de 

directie van KuBo. 

 Financiële issues en liquiditeit 
De laatste factuur van 150k ex is intussen betaald. 

 Toekomst visie 2023 en verder 
Karin Boelhouwer (Kubo) gaat vanaf nu bij de vergaderingen aanzitten. Eerst als adviseur 

maar ze wordt tevens gevraagd in het bestuur zitting te nemen 

Rolf Delfos wordt per 1 juli opvolger Will Maas als Penningmeester. 

 


