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1. Inleiding

In 2013 heeft Stichting Podium Oost het roer overgenomen van Cumulus, waar het gaat om 
de exploitatie van Buurthuis Oudwijk, nadat de gemeente Utrecht had besloten de 
subsidiëring te staken.
Stichting Podium Oost is een initiatief van wijkbewoners, die vinden dat een centrum van 
essentiële  betekenis is voor de sociale cohesie in Utrecht Oost.
Stichting Vrienden van Podium Oost wil gelden verwerven en aanwenden ten behoeve van 
Stichting Podium Oost.

Het pand, waarin Podium Oost is gehuisvest,  is oud en heeft achterstallig onderhoud.
In de afgelopen jaren zijn op beperkte schaal een aantal aanpassingen uitgevoerd. 
De technische staat van het gebouw is echter slecht, de indeling van de ruimtes  inefficiënt.
Er zijn plannen ontwikkeld voor grootscheepse vernieuwbouw van het pand. 
Het pand is eigendom van de Gemeente Utrecht.
Begin 2020 heeft de gemeente aangegeven definitief aan de slag te gaan met de 
vernieuwbouw op basis van de opgestelde plannen. Volgens planning zal de vernieuwbouw 
in de zomer 2021 plaatsvinden. Podium Oost beschikt over beperkte financiële middelen. Dit 
betekent dat er komende tijd vaak een beroep op Vrienden van Podium Oost zal worden 
gedaan voor financiële steun voor aanschaf van inventaris, inrichting etc.

Dit is het beleidsplan voor de Vrienden van Podium Oost voor de periode 2021 tot en met 
2023. In dit beleidsplan staat beschreven de doelstelling, visie en missie. 
Het beleidsplan beschrijft de activiteiten die de Vrienden van Podium Oost organiseert of wil 
gaan organiseren.

2. Doelstelling

Stichting Vrienden van Podium Oost heeft ten doel het verwerven en aanwenden van 
geldmiddelen ten behoeve van het huis van de buurt van de Stichting Podium Oost.

Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer
 het werven van fondsen en donaties
 het organiseren van activiteiten en manifestaties

De stichting heeft geen winstoogmerk.
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3. Visie en missie

Stichting Vrienden van Podium Oost werkt vanuit haar missie en visie. Die luiden als volgt: 

Visie
De Stichting Vrienden van Podium Oost is ervan overtuigd dat Podium Oost een bepalende 
factor is in de bevordering van de sociale cohesie, die ook in Utrecht Oost essentieel is voor 
het welzijn van de bewoners.

Missie
De Stichting Vrienden van Podium Oost zet zich in voor de toename en versterking van de 
Vrienden van Podium Oost. Samen verbindt, Samen maakt Podium Oost sterker.
Door het werven van fondsen en het organiseren van activiteiten kan zij deze cohesie in de 
wijk en het podium verder versterken.

4. Organisatie

Bestuur
Vrienden van Podium Oost wordt geleid door een stichtingsbestuur. Het bestuur bewaakt de 
uitgangspunten en de doelen van Stichting Vrienden van Podium Oost, Het bestuur stelt 
jaarplannen en meerjarenplannen met bijbehorende begrotingen op. Het stelt ook de 
jaarrekening vast. 

Het huidig bestuur van stichting Vrienden van Podium Oost bestaat uit:

Ger Offringa voorzitter
Laurens van Kampen                            secretaris
Hanneke Immikhuizen                         penningmeester
Anneke van Dalen                                 algemeen bestuurslid

Vrijwilligers
Sinds de oprichting in 2013 zijn de activiteiten beperkt van omvang.
Door de geplande nieuwbouw zullen de activiteiten van Vrienden van Podium Oost komende
jaren toenemen. Daarbij is van belang dat het bestuur de beschikking krijgt over een groep 
vaste vrijwilligers die activiteiten kunnen uitvoeren of het bestuur kunnen ondersteunen bij 
de werkzaamheden.
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5. Activiteiten

Jaarlijkse activiteiten
De stichting zorgt ieder jaar voor onder andere de volgende activiteiten:

-  Doorlopende werving van vrienden, via
 de Vrienden zelf
 de locatie
 off- en online campagnes
 digitale nieuwsbrieven

       
-  Activiteiten voor alle vrienden

 twee keer per jaar een evenement met dans of ander cultureel thema

Overige activiteiten
Nu de nieuwbouw gepland staat in de zomer van 2021 zijn er allerlei ideeën geopperd om 
meer gelden te verwerven bij de wijkbewoners en lokale ondernemers.
De ideeën zullen nader worden uitgewerkt, waarbij ook gekeken wordt naar de 
haalbaarheid. 

- Acties Vrienden
 grote wervingsactie voor sterke toename van het aantal Vrienden
 bestaande Vrienden vragen hun donatie eenmalig te verhogen naar € 100
  invoeren van een nieuwe groep  Vrienden: de Gold Vrienden.

              De Gold Vrienden betalen minimaal € 500 per jaar gedurende 5 jaar
       

-  Evenementen
 Extra campagne funding
 Bekende Nederlanders, tevens wijkbewoners,  worden ingezet voor een
       voorstelling, lezing, waarbij de entreegelden verhoogd zijn
 Online veiling
       Lokale ondernemers en particulieren worden benaderd om leuke prijzen ter   
       beschikking te stellen. Via Podium Oost T worden de prijzen online geveild.
 Sporttoernooi
       Het organiseren van een sporttoernooi bijvoorbeeld golf, cricket, hockey.
       Om deel te kunnen nemen wordt per team een deelnemersbijdrage gevraagd.
        

-  Lokale ondernemers
 Extra support
       Afhankelijk van de hoogte van de donatie kan de naam/logo van een   
       (wijk)ondernemer op een bord bij de entree vermeld worden. Ook bestaat de
       mogelijkheid een ruimte te voorzien van de naam/logo van de ondernemer.
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-   Lokale fondsen        
 De lokale fondsen die actief zijn in Utrecht Oost zullen worden benaderd

              voor donaties.
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