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1. Inleiding 
1.1. Aanleiding voor oprichting 

Stichting Stem van de Nacht heeft als doel een brug te slaan tussen de kunstwereld en het 
uitgaansleven. Waar de kunstwereld toegankelijker zou kunnen zijn voor een jongere 
generatie, ontbreekt het in het uitgaansleven vaak aan kunstzinnige diepgang. Hierin kunnen 
deze twee werelden elkaar versterken. 
 
De oprichters van stichting Stem van de Nacht misten het contact met kunst en cultuur in 
hun stad, terwijl ze zagen dat er wel degelijk aanbod was. Vanuit dit gemis aan connectie 
besloten zij onderzoek te doen naar de houding van millennials in Amsterdam ten aanzien 
van kunst, cultuur en uitgaan, en zij bleken niet alleen te zijn. Uit dit onderzoek bleek dat 
50% van de jonge Amsterdammers (21 - 28 jaar) interesse heeft in kunst en cultuur, maar 
daar in praktijk nog weinig mee in aanraking komt. In het onderzoek gaven de jongeren aan 
dat zij vinden dat kunst toegankelijker zou kunnen zijn en dat zij meer kunst willen zien 
tijdens het uitgaan. 
 
Op 11 juni 2016, nog voordat de stichting officieel was opgericht, organiseerde de oprichters 
van de stichting hun eerste evenement: Stem van de Nacht. In nachtclub Studio/K brachten 
zij filosofische sprekers, kunstenaars en muzikanten bijeen om samen met de bezoekers het 
thema ‘prestatiedruk’ bespreekbaarder te maken. De luchtigheid van het nachtleven zorgde 
dat dit een groot succes was, en de heren besloten voor een serieuzere aanpak te gaan. 
Kort daarna werd Stichting Stem van de Nacht in het leven geroepen.  
 
Sinds het moment van oprichting houdt de stichting zich bezig met het uitrollen van 
projecten en concepten die bijdragen aan het bereik van de kunst- en cultuursector onder de 
millennial generatie. Tegelijk wil de stichting bijdragen aan de talentontwikkeling van 
creatievelingen in deze doelgroep, door ze actief te betrekken bij de programmering en 
invulling van bovengenoemde projecten en concepten. 

1.2. Waarom culturele ANBI? 
Voor Stichting Stem van de Nacht is het gewenst om een culturele ANBI status te hebben 
gezien de stichting in de toekomst voor een deel afhankelijk zijn van donaties en giften. Voor 
donateurs is het aantrekkelijker om te doneren aan een stichting met een culturele ANBI 
status. De stichting voldoet aan de 90%-eis, en heeft met het geheel van haar algemeen 
nuttige activiteiten geen winstoogmerk. 
 
 



2. Gegevens Stichting Stem van de Nacht 
Naam: Stichting Stem van de Nacht 
RSIN: 856815925 
Adres: Admiraal de Ruijterweg 378 
Postcode: 1055NC Amsterdam 

Contactpersoon: Jesse Reinier Nieuwenhuijzen 
Emailadres: jesse@stemvandenacht.nl 
KvK: 67066496 
IBAN: NL58 ABNA 0488 2885 92 
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3. Beleid & strategie 
3.1. Doel 

Het hoofddoel van Stichting Stem van de Nacht is om de millennial generatie meer te 
betrekken bij de kunst- en cultuursector.  
 
In de praktijk richt de stichting zich voornamelijk op het organiseren van evenementen die 
aansluiten op de behoeften van haar doelgroep, om zodoende de juiste aantrekkingskracht 
te behalen. Bij deze evenementen wordt een brug geslagen tussen kunsteducatie en 
entertainment. Het hoofdproject, ODAM, wordt driemaandelijks georganiseerd in 
kunstinstellingen in Amsterdam, waarbij aansluitend op de lopende expositie een 
programma wordt opgesteld. Op deze manier wordt er een balans gecreëerd tussen 
enerzijds inhoudelijk culturele content, en anderzijds vermakelijke elementen die aansluiten 
op de behoeften van de doelgroep. Op deze manier weet de stichting haar doelgroep op een 
laagdrempelige manier te betrekken, interesseren en inspireren door kunst. In het verleden 
heeft deze formule al een grote groep nieuwe kunstkijkers weten te ontwikkelen, een 
uitspraak die ondersteunt wordt door de doelgroep en kunstinstellingen zelf.  
 
Daarnaast organiseert de stichting viermaal per jaar een clubavond, genaamd Fuck You 
White Paper, waarbij de muzikale invulling van de avond wordt versterkt met kunst. Gezien 
de donkere, snelle setting van een nachtclub, wordt hiervoor met specifieke kunstvormen 
gewerkt, zoals videomapping en lichtkunst. De doelgroep van de stichting komt veel in clubs, 
waardoor dit bij uitstek een ideale plek is om ze te bereiken en inspireren met kunst.  
 
Daarnaast streeft de stichting ernaar om elk jaar bij tenminste vier instellingen/evenementen 
betrokken te zijn als programma partner, om zodoende nieuwe kunstkijkers te inspireren. 
Deze gelegenheden worden daarnaast gebruikt als PR-moment om bezoekers te informeren 
over ODAM. 
 
Gezien de vele samenwerkingen is het lastig om concrete aantallen bezoekers te meten bij 
de evenementen. Om deze reden meet de stichting haar successen via haar social media 
kanalen. Elk jaar worden hiervoor doelen gesteld omtrent het aantal volgers. Voor eind 2019 
staan de volgende doelen: 
 
Aantal Facebookvolgers: 

- Stichting Stem van de Nacht: 1000 volgers 
- ODAM: 2000 volgers 
- FYWP: 800 volgers 

Aantal Instagramvolgers: 
- Stichting Stem van de Nacht: geen eigen pagina 
- ODAM: 2500 
- FYWP: 800 

Om ervoor te zorgen dat de stichting daadwerkelijk haar bezoekers weet te betrekken en 
interesseren bij de kunst, is zij constant bezig haar concepten aan te scherpen. Data 



vergaard uit een jaarlijkse enquête onder de bezoekers vormt de fundering voor het maken 
van de keuzes omtrent deze verbeteringen.  
 

3.2. Financiele doelstellingen 
Voor de stichting en de groeimogelijkheden voor haar projecten is het van belang dat er 
zeker gedurende de eerstkomende jaren een flinke bijdrage vanuit cultuurfondsen en 
subsidies zal worden ontvangen. In 2018 heeft de stichting zonder deze bijdrage alle 
concepten meerdere malen getest en na afloop uitgebreid geëvalueerd. Met de opgedane 
kennis en ervaringen beoogt de stichting om vanaf 2019 met lokale subsidies en 
cultuurfondsen te kijken naar de financiële mogelijkheden om de bewezen projecten op 
grotere schaal uit te voeren. Een overzicht hiervan is te vinden in hoofdstuk 6 Financiële 
gegevens. Daarnaast zal in 2019 gekeken worden in hoeverre kaartverkoop kan bijdragen 
aan het dekken van de onkosten.  

3.3. Doelgroep 
Gezien de stichting er voor staat om een brug te slaan tussen de kunstsector en het 
nachtleven is gezocht naar een doelgroep die zowel interesse in kunst en cultuur als in 
uitgaan heeft, maar op dit moment te weinig in contact komt met kunst en cultuur.  
 
Hiervoor heeft Stichting Stem van de Nacht uitvoerig onderzoek gedaan naar de millennial 
generatie in en rondom Amsterdam en hun houding tegenover kunst, cultuur en uitgaan. In 
dit onderzoek kwam naar voren dat er onder de millennials een groep te vormen is (50% van 
de 408 respondenten) die zowel interesse heeft in kunst en cultuur als in uitgaan. 
Kenmerkend aan deze groep is dat zij hoogopgeleid zijn en voornamelijk in de 
leeftijdscategorie 21 - 28 zitten. Deze doelgroep is zeer actief op social media, wat dan ook 
het hoofdkanaal van de stichting is om haar doelgroep te bereiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Werkzaamheden & activiteiten 
4.1. Organiseren van evenementen 

Een groot deel van de tijd gaat naar het organiseren van de evenementen (ODAM, FYWP 
en hostings bij andere instellingen/evenementen). Hierbij wordt vooral gefocust op het 
ontwikkelen van het programma, contact onderhouden met locaties, het regelen van de 
financiering, en het bereiken van de doelgroep. Deze activiteiten worden hieronder verder 
toegelicht. 

4.2. Samenbrengen van verschillende disciplines 
De stichting tracht tijdens haar evenementen en concepten synergie te creëren tussen 
verschillende creatieve disciplines. Zo wordt bijvoorbeeld gezocht naar muzikanten die 
aansluiten bij een bepaalde expositie, en worden er debatten georganiseerd rondom een 
bepaald thema binnen een kunstinstelling.  

4.3. Onderhouden van netwerk in de kunstsector 
Voor het succes van de stichting is het van groot belang om goed te begrijpen hoe de 
kunstsector in elkaar steekt, welke organisaties er zijn, en hoe zij zich onderling tot elkaar 
verhouden. Door dit alles goed in kaart te brengen, en relaties met deze partijen te 
onderhouden, creëert de stichting een duurzame positie in een complexe sector. 

4.4. Nieuwe kanalen ontwikkelen om doelgroep te 
bereiken 

De doelgroep van Stichting Stem van de Nacht is via traditionele media moeilijk te bereiken. 
De stichting is daarom constant bezig om nieuwe kanalen te ontplooien. Daarbij wordt 
voornamelijk gekeken naar online kanalen, waarvan Facebook en Instagram momenteel de 
belangrijkste vormen. Ook binnen deze kanalen wordt continu gewerkt aan het uitwerken en 
verbeteren van strategieën. 

4.5. Scouten van jonge creatieve talenten 
Binnen de doelgroep van de stichting bevinden zich veel jonge creatievelingen. De stichting 
is van mening dat het meerwaarde heeft voor de maatschappij om juist deze mensen in te 
zetten voor haar evenementen en concepten, in plaats van gevestigde organisaties in te 
huren. Op deze manier kan de stichting bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuwe 
generatie binnen de culturele sector.  



5. Bestuur 
5.1. Samenstelling bestuur 

Voorzitter: Sophie De Krom 
Penningmeester: Mirjam Bekker-Stoop 
Secretaris: Alexander van der Meer 

5.2. Beloningsbeleid 
Het bestuur van Stichting Stem van de Nacht is onbezoldigd. Bestuursleden hebben wel 
recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  
 
De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door de directie. Tot en met eind 2018 
werken zij als vrijwilliger voor de stichting, zodat de stichting zo snel mogelijk financiële 
zelfstandigheid kan behalen. Vanaf 2019 zal de directie, mits dit voor de stichting financieel 
haalbaar is, een marktconform salaris toegekend krijgen. In alle gevallen staat het 
levensvatbaar houden van de stichting als belangrijker prioriteit dan het uitbetalen van 
directieleden. Ook hebben de directieleden recht op vergoeding van de door hen in 
uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  

5.3. Beschikking eigen vermogen 
Geen van de bestuurders kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het 
zijn eigen vermogen. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie personen 
waarvan ieder gelijk stemrecht heeft. Op deze manier wordt het vermogen beschermd. Dit 
alles is statutair vastgelegd. 
 
Bij opheffing van de stichting zal het volledige vermogen van de stichting overgedragen 
worden aan een ANBI met soortgelijke doelstellingen als Stichting Stem van de Nacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Financiele gegevens 
 

 BALANS t/m 31-12-2018   

       

 Code Omschrijving Activa Passiva   

 0130 Inventarissen 143.81     

 1010 Bank 706.59     

 1300 Debiteuren 1,473.59     

 1410 Privé-opnamen en stortingen   116.89   

 1420 Algemene reserves   3,807.57   

 1600 Voorbelasting 828.08     

 1630 BTW Af te dragen Hoog   1,277.72   

 1700 Crediteuren 0.03     

 9999 Verrekeningen 2,050.08     

   Saldo       

   5,202.18 5,202.18   

 
 
 
 WINST & VERLIES 01-01-2018 t/m 31-12-2018 

     

 Code Omschrijving Verlies Winst 

 4500 Contributies en abonnementen 194.34   

 4510 Reclame en advertenties 233.46   

 4520 Representatie en verteer 21.92   



 4530 Reis- en verblijfkosten 45.27   

 4540 Relatiegeschenken 111.89   

 4550 Bankkosten 117.42   

 4590 Overige verkoopkosten 16.53   

 4700 Kantoorbenodigdheden 2.32   

 4790 Overige kantoorkosten 1,137.96   

 4810 Accountants- en administratiekosten 133.11   

 4850 Cursussen/seminars 1,268.68   

 4900 Betalingsverschillen 0.50   

 7000 Inkopen 12,352.04   

 8000 Omzet groep 1   20,142.18 

 9998 Eindresultaat 4,506.74   

   Saldo     

         

  
  
Toelichting financiele gegevens 2018 
2018 was financieel gezien een jaar waar we verschillende manieren van inkomsten hebben 
geprobeerd te genereren. De hoofdinkomsten zijn verkregen door barverkoop. Dit heeft 
geleid tot een balans waar het grootste deel gebruikt is aan kosten voor programmering.  Er 
is nog geen ruimte geweest voor het uitbetalen van de directie. Verder zijn er kosten 
gemaakt voor het maken en creëren van het programma, bereiken van de doelgroep, het 
uitbreiden van het netwerk en noodzakelijke abonnementskosten. Er is geen geld gegaan 
naar het gebruiken van locaties of dergelijken. In 2019 wil de stichting de inkomsten een 
boost geven door kaartverkoop te gaan implementeren.  
 


