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1. Voorwoord  
 

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Culturele programmering Palazzo Pubblico Amsterdam 
(SCPPA). De stichting is opgericht op 11 februari 2021 te Amsterdam.  
 
Het doel van de stichting is om een brede culturele en maatschappelijke programmering samen te 
stellen en te organiseren in het Palazzo Pubblico, ofwel de Beurs van Berlage te Amsterdam. Met de 
programmering van culturele en maatschappelijke activiteiten proberen wij het rijksmonument open 
en toegankelijk te houden voor een groot en breed publiek.  
 
Dit beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Bij het opstellen dan dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening 
gehouden. Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen 
trekken van de belasting en dat de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over 
giften en schenkingen.  
 
Dit plan geeft inzicht in de missie, visie, doelstellingen, strategie en beleid van de stichting.  
Ook wordt inzicht gegeven in de manier waarop de stichting geld werft, tevens wordt aandacht 
besteed aan het beheer en besteding van het vermogen van de stichting.  
 
 
Marcel C.B. Schonenberg, Voorzitter 
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2. Missie/Visie 
 

SCPPA biedt een platform aan culturele organisatoren, artiesten en kunstenaars, waardoor een 
breed publiek elkaar kan ontmoeten in het rijksmonument Beurs van Berlage in het hart van 
Amsterdam. Door het organiseren van culturele activiteiten willen wij dit rijksmonument open en 
toegankelijk houden voor een breed publiek. 

 

3. Doelstellingen 
 

De stichting wil een culturele programmering samenstellen en faciliteren in het Pallazo Pubblico, 
ofwel de Beurs van Berlage te Amsterdam, teneinde het rijksmonument de Beurs van Berlage voor 
een breed publiek openbaar en publiek toegankelijk te houden.  

Daarnaast wil de stichting uitvoeringen en kunstwerken van uiteenlopende artiesten en kunstenaars  
een podium bieden. De stichting maakt hierbij gebruik de vele vierkante meters in een prachtig 
historisch pand in het centrum van Amsterdam.  
 
Met de programmering van culturele en maatschappelijke activiteiten houden wij Beurs van Berlage 
toegankelijk voor het publiek en proberen wij de een kosten dekkende programmering te realiseren. 
 
Geen winstoogmerk 
De stichting heeft geen winstoogmerk. De culturele en maatschappelijke activiteiten dienen 
kostendekkend te zijn door o.a fondsen, sponsorbijdragen, donaties en schenkingen. Alle ontvangen 
middelen worden volledig aangewend om culturele activiteiten te organiseren.  
 

4. Strategie 
 

De stichting tracht haar doel te bereiken door een breed en gevarieerd aanbod van culturele en 
maatschappelijke activiteiten te laten plaatsvinden in de monumentale zalen van Beurs van Berlage. 
Naast eigen programmering wil de stichting op een actieve wijze verbinding en samenwerking 
zoeken met diverse culturele-, maatschappelijke- en ideële organisaties en initiatieven. Deze 
activiteiten vinden juist op deze bijzondere locatie plaats, omdat de monumentale status van het 
pand en de bijzondere geschiedenis hiervan een meerwaarde levert aan de culturele en 
maatschappelijke infrastructuur van Amsterdam. Bovendien voegen deze activiteiten waarde toe 
voor inwoners en bezoekers van de stad en de regio Amsterdam.  
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5. Beleid 
 

Te verwachten werkzaamheden 
De stichting richt zich op het organiseren van tentoonstellingen en exposities en op een muzikaal 
en/of theatraal programma met klassieke muziek, jeugd- en kindervoorstellingen en theater.  

Exposities/tentoonstellingen: 
In de Beurs van Berlage vinden al vele jaren tentoonstellingen en exposities plaats, die veelal in 
samenwerking met diverse organisatoren worden geproduceerd en gepresenteerd aan een breed 
publiek. Omdat Amsterdam een aantrekkelijke stad is voor (inter)nationale bezoekers, zijn die 
exposities altijd een waardevolle aanvulling aan de culturele infrastructuur van de stad geweest. 
Doordat we op een laagdrempelige manier en tegen beperkte entreetarieven onze exposities 
aanbieden, proberen wij voor het Amsterdamse- en Nederlandse publiek aantrekkelijk te zijn.  
 
Muzikaal/theatraal programma 
De Beurs van Berlage biedt met haar schitterende historische Beurszalen prachtige mogelijkheden 
voor concerten en voorstellingen. Van cabaret tot musical en van toneel tot klassiek concert; alles is 
in één of meerdere zalen van de Beurs van Berlage te realiseren, waardoor het publiek een 
buitengewoon bijzondere ervaring ondergaat.  
 
Activiteitenplan 2021 
De stichting hoopt een vliegende start te maken door dit jaar drie tentoonstellingen te 
programmeren. Startend zodra de lockdown vanwege het COVID-19 virus versoepeld zal worden. 
Zoals nu te verwachten vanaf half april 2021. Drie exposities voor en door Amsterdammers.  
Achtereenvolgens zal in de eerste week van juli een zomer muziekprogramma georganiseerd 
worden. Acht dagen lang zullen er diverse muzikale en theatrale programma’s uitgevoerd worden in 
de diverse monumentale zalen van de Beurs van Berlage. 
Daarnaast wordt gewerkt aan een aantal festival-achtige weekend programma’s met culinaire of 
maatschappelijke thema’s. 
 
Doelgroep 
We richten ons in eerste instantie op de inwoners van (groot) Amsterdam. Hierna proberen we met 
gerichte marketing- en publiciteitsinspanningen de overige inwoners van Nederland en de (inter) 
nationale bezoekers van Amsterdam te bereiken.  
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6. Algemene gegevens en Bestuur 
 

Algemene gegevens 

KvK-nummer   : 81867093 
RSIN    : 862250146 
Statutaire naam  : Stichting Culturele programmering Palazzo Pubblico Amsterdam 
Alternatieve naam  : SCPPA 
Datum akte van oprichting : 11-02-2021 
Bezoekadres   : Damrak 243, 1012 ZJ  Amsterdam 
Telefoonnummer  : 020- 530 4141 
Bankrekening   : Bunq bank 
IBAN    : NL03BUNQ2056729229 
Website   : www.scppa.nl 
E-mail    : info@scppa.nl 
 

Bestuur 

Voorzitter   : Marcel C.B. Schonenberg 
Secretaris   : Michiel J. Lindenbergh 
Penningmeester  : Hakima Nouzi  
 
 
  

http://www.scppa.nl/
mailto:info@scppa.nl
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7. Financiën 
 
 

7.1 Beheer en besteding van het vermogen 
SCPPA wil vermogen opbouwen om de hiervoor genoemde evenementen te kunnen financieren.  
De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden 
om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt geld gereserveerd om nieuwe 
activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.  
 
 

7.2 Financiële prognose  
Om de doelen van SCPPA te realiseren is vermogen nodig. Er wordt uitgegaan van baten en lasten 
zoals hieronder omschreven. Deze prognose is zeer indicatief en geeft slechts een richting. 
 
Verwachte inkomsten – Baten 
Particuliere Donaties  €   3.500,- 
Bedrijfsdonaties  €  11.500,-- 
Subsidies   €   5.000,- 
Fondsen   €  55.000,- 
Project sponsors   €  25.000,- 
    -------------- 
Totaal baten   € 100.000,- 
 
Verwachte uitgaven – Lasten 
Kosten website   €   1.500,- 
Promotie    €   3.000,- 
Programmeringskosten  € 75.000,- 
Kosten personeel          geen  
Huisvestingskosten        geen  
Algemene kosten    €  9.000,-  
Kantoorkosten        €  1.500,-  
Beheerkosten       geen  
Wervingskosten        geen         
    ------------- 
Totaal lasten   € 90.000,- 
 
Bestemmingsreserve   € 10.000,- 
 
De stichting heeft geen winstoogmerk. Op te bouwen reserves worden volledig aangewend om  nieuwe 
projecten te stimuleren en te organiseren. 
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7.3 Het werven van gelden 
De SCPPA wil gelden werven door: 

- Fondsenwerving: werven van donaties en subsidie en alle vormen van werving van 
aanvullende middelen. 

- Organiseren en houden van bepaalde activiteiten, evenementen en voorzieningen onder 
bepaalde voorwaarden. 

- Sponsoring van projecten en activiteiten. 
- Giften. 
- Donaties 
- Legaten 

 

 
7.4 Beschikken over het vermogen van de stichting 
Het bestuur bestaat uit drie natuurlijke personen die door hun betrokkenheid bij de Beurs van 
Berlage de sterke behoefte voelen een structurele, culturele en maatschappelijke invulling aan de 
Beurs van Berlage te geven. Het bestuur ontvangt geen vergoeding, salaris of vacatiegelden voor hun 
werkzaamheden. Alle werkzaamheden worden verricht op vrijwillige basis.  

Het bestuur kan zich laten adviseren door deskundigen op het specifieke gebied van de activiteiten, 
zoals muziekprogrammeurs, tentoonstellingsorganisatoren e.d. 

Het bestuur bepaalt volgens de oprichtingsakte over de bestemming van het vermogen binnen de 
doelstelling van de stichting. Het bestuur stelt jaarlijks een jaarplan op met de beschrijving van 
activiteiten en het bestuur stelt jaarlijks een jaarverslag op waarin verantwoording wordt gegeven 
over het vermogen en de aanwending van de financiële middelen. 

Een eventueel vermogen verkregen uit erfenis of legaat met een bepaald bestemmingsdoel of 
waarbij bepaald is dat het vermogen in stand moet blijven als stamvermogen zal als zodanig in de 
jaarstukken aangemerkt worden. De eventuele rendementen uit deze vermogens zullen aangewend 
worden voor de directe doelstelling. 

Jaarlijks zal getracht worden een vermogen van ca. 10% van de jaarbegroting te reserveren om de 
continuïteit van de stichting te waarborgen. 

 

7.5 Jaarrekening, balans en jaarverslag  
Omdat SCPPA in 2021 is opgericht, zal het eerste jaarverslag met balans en jaarrekening in 2022 
beschikbaar zijn. In de jaarrekening zal in ieder geval alle inkomsten uit de diverse bronnen en alle 
uitgaven blijken, waarbij specifiek ook de aard en omvang van onkostenvergoedingen en 
vacatiegelden van bestuurders- en adviseurs zal blijken en de aard en de omvang van de 
beheerkosten en overige kosten en vermogensbestanddelen die de stichting maakt 
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