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Beleidsplan Stichting Porgy & Bess Programma
Porgy en Bess is een cultuurpodium gevestigd in de Noordstraat 52 in Terneuzen.
Voorgeschiedenis
Het instituut werd in 1957 opgericht door Frank Koulen als café waar geregeld
jazzconcerten werden georganiseerd. Frank Koulen overleed in 1985. Een groep
vrienden richtte toen de Stichting Porgy en Bess op en verwierf het pand. Het werd
beschikbaar gemaakt en gebruikt voor culturele evenementen.
Huidige situatie
In 2011 bleek de organisatiestructuur niet meer geschikt om de continuïteit te
garanderen. Er volgde een reorganisatie waarbij vier programmerende stichtingen
werden samengevoegd in de Stichting Porgy & Bess Programma. De reeds bestaande
Stichting Porgy en Bess, eigenaar en exploitant van het gebouw en de bar, werd
hernoemd in Stichting Porgy & Bess Beheer. Beide stichtingen opereren sindsdien
complementair aan elkaar. Stichting Programma betaalt huur aan Stichting Beheer voor
het gebruik van de faciliteiten.
Statutaire doelstelling
Het voorbereiden, realiseren en programmeren van kleinschalige podiumkunst in het
algemeen en in de locatie “Porgy & Bess” aan de Noordstraat 52 te Terneuzen in het
bijzonder. De Stichting kent geen winstoogmerk.
Bestemming liquidatiesaldo: organisaties zonder winstoogmerk die actief zijn op het
gebied van podiumkunsten.
Missie: Het realiseren van hoogwaardige professionele podiumkunst, waaronder
muziek en literatuur, in een sfeervolle entourage met goede technische ondersteuning.
Werkzaamheden: De Stichting werkt met een aantal werkgroepen bestaande uit
vrijwilligers met expertise in het programmeren van een professioneel niveau met een
goed publieksbereik. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Stichting Porgy & Bess
Beheer die verantwoordelijk is voor de locatie, de horeca exploitatie en de
podiumtechniek. Er worden ongeveer 50 professionele voorstellingen per seizoen
georganiseerd met jazz en aanverwante soorten muziek, kamermuziek, literaire
activiteiten en lezingen en andere passende evenementen.
De Stichting verwerft gelden door middel van subsidies (gemeente, provincie, culturele
fondsen), sponsoring, donaties, giften, legaten, erfstellingen en alle andere baten zoals
entreegelden. Het bestuur heeft de beschikking over het vermogen van de stichting.
Het vermogen dient als voorziening voor bijzondere projecten en ter vereffening van
eventuele toekomstige tekorten in de exploitatie. De penningmeester maakt aan het
eind van ieder kalenderjaar een balans en een staat van baten en lasten. De jaarstukken
worden door het bestuur vastgesteld. Er worden geen beloningen verstrekt aan
bestuursleden en medewerkers behalve vergoeding van in hun functie gemaakte
kosten.
Het bestuur bestaat uit: voorzitter, dhr. H. Zuiderbaan, secretaris, mw. J. NaughtonDreves, penningmeester, dhr. R. Lucas, leden: dhr. J. Wisse, dhr. E. Westveer, dhr. H. Bos,
dhr. L. Slabber, dhr. J. Neeteson.

