A. Algemene gegevens

Naam ANBI

Prachtige Polder Producties

RSIN / fiscaal nummer

863891743

Email

pj.heerschop@quicknet.nl

Website

https://www.beemsterkerk.nl/de-keyser/ppp-400jaar

Telefoon

06 14 19 99 09

Adres

Pijlenburg 8

Plaats

1462 VL Middenbeemster

KVK

86194941

A. Aanleiding en opzet:
We nemen u ruim 400 jaar mee terug in de tijd, naar het jaar 1612. In dit jaar valt
het meer van de Beemster droog en kan de inrichting van de polder beginnen. Er
worden wegen aangelegd en sloten gegraven. Dat alles gebeurt volgens een
ordelijk en strak geometrisch patroon.
We maken een sprong naar 1618. Natuurlijk heeft de droogmakerij een markant
gebouw nodig. Niet zomaar een gebouw, het moet een plek zijn waar iedereen
welkom is; waar lief en leed wordt gedeeld; rouw en trouw plaatsvinden en laten
we eerlijk zijn, het gebouw moet het middelpunt van de polder worden.
Zo start in 1618 de bouw van de Keyserkerk en wordt deze in 1623 officieel ingewijd.
We maken ditmaal een vrij grote sprong: decennialang wordt er gesproken over
het samenvoegen van de gemeentes Purmerend en de Beemster. Natuurlijk is er
vanuit de Beemster weerstand. En ook in Purmerend wordt er met argusogen
naar de plattelandsgemeenschap gekeken.
Ondanks de eindeloze protesten en bezwaren, is het samengaan van de
gemeenten in januari 2022 een feit. Iedereen kan het bedenken: het
samenvoegen van twee eigengereide gemeenten levert hoe dan ook rebellie op.
Want hoe behoud je je eigen uniciteit? En is de Beemster een op zichzelf staande
gemeenschap of een wijk geworden?
Ten alle woelige tijde blijft er één ding fier overeind, want in 2023 is het 400 jaar
geleden dat de Keyserkerk in gebruik is genomen. Kunt u het voorstellen hoeveel
er in die 400 jaar is gebeurd? Hoeveel verhalen te vertellen zijn over wat heeft
plaatsgevonden in en rondom dit bijzondere gebouw? Verhalen die heel typerend
zijn voor toen en verhalen die universeel en tijd overstijgend zijn?

Zo is het idee geboren om het samenvoegen van de gemeentes én 400-jarig
bestaan van de Keyserkerk aan te grijpen om een groot totaal theaterspektakel te
organiseren in en rondom het gebouw de Keyserkerk. Een theaterspektakel als
community-art project voor én door de bewoners van deze eigenzinnige
gemeente(s). Wij gaan dit stuk in 2023 zes maal opvoeren.
Onze Stichting heeft bij de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI aangevraagd en
wordt binnenkort verwacht.
B. Samenstelling en taken bestuur.
Het bestuur:
* Bestaat uit ten minste drie bestuursleden en zijn benoemd bij de akte van oprichting.
* Samenstelling bestuur: Voorzitter / Nico Schroevers / Secretaris / Peter Heerschop /
Penningmeester / Kees Timmer
* Bestuurt en vertegenwoordigt de stichting als bedoeld in artikel 4, 6 en 7 van onze
statuten;
* Neemt bestuursbesluiten als bedoeld in artikel 5 ‘Bestuursbesluiten’ van de statuten;
* Kan voor bepaalde tijd werkgroepen/projectgroepen in het leven roepen. Een
dergelijke groep bestaat uit ten minste twee leden, waarvan één lid aanspreekpunt is
en periodiek rapporteert aan het bestuur.
* Uitsluitend natuurlijke personen kunnen zitting nemen in het bestuur;
C. Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het bevorderen van sociale en maatschappelijke verbindingen in de Beemster polder als onderdeel van de gemeente Purmerend om de sociale cohesie, participatie en cultuurdeelname van de inwoners te stimuleren en te vergroten
door samen gestalte te geven aan verbindende culturele producties.
E. Beloningsbeleid.
Er vindt geen financiële beloning plaats in welke vorm dan ook aan alle bestuursleden
en of vrijwilligers.

F. Financiële verantwoording / Project begroting

KOSTEN
Fase: Pre-productie

€ 62.100,00

Fase: Productie

€ 34.995,00

Overhead en onvoorzien
Totale kosten
DEKKINGSPLAN
Eigen bijdrage
Inzet personeel en vrijwilligers
Recettes uit kaartverkoop
Bijdrage huisvesting
Overhead en onvoorzien
Subtotaal
Er wordt financiële ondersteuning gevraagd aan:
Bij verschillende subsidieverleners
Subtotaal

€ 2.500,00
€ 99.595,00

€ 9.595,00
€ 15.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 29.595,00
€ 75.000,00
€ 75.000,00

Totale inkomsten

€ 99.595,00

EINDRESULTAAT

€ 99.595,00

