PeerGrouP is ANBI
De PeerGrouP staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Omdat transparantie van groot belang is voor het
vertrouwen van het publiek in ANBI’s, verplicht de belastingdienst de
PeerGrouP om de onderstaande gegevens openbaar te maken.
Officiële naam

Stichting PeerGrouP

Publiek bekende naam

PeerGrouP

KVK nummer

04 06 26 76

RSIN-nummer

8094.68.530.L01

Adres

Norgerweg 219
9497 TC Donderen

Telefoonnummer (kantoor)

0592 – 39 69 33

E-mail adres

info@peergroup.nl

Statutaire doelstelling
1. Het stimuleren van kunstzinnige en culturele uitingen en voorts al hetgeen
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het maken
van theaterproducties en culturele manifestaties.
Hoofdlijnen beleidsplan 2013 - 2016
De PeerGrouP ontwikkelt en realiseert op economisch verantwoorde wijze
artistieke, multidisciplinaire projecten. Deze projecten:
• leveren ervaringen op die inspiratie putten uit… als ook inspirerend zijn
voor… het publiek, de kunstenaars en de gemeenschap waarmee
wordt gewerkt;
• zijn niet gebonden aan een vaste locatie maar spelen zich op de, voor
het onderwerp, meest relevante plaats af;
• zijn vernieuwend, grensoverschrijdend en richten zich in hun
samenhang op maatschappelijk relevante thema’s;
• worden vanuit landelijk gebied met een verfrissend perspectief op de
mens en zijn leefomgeving ontwikkeld;
• worden op gepassioneerde, ambachtelijke wijze gerealiseerd met zorg
voor… en bewust zijn van… de omgeving;
• leiden tot kennisoverdracht, ook aan jonge mensen en startende
kunstenaars;
• zetten aan tot nadenken en handelen.

[ Download Deel I beleidsplan 2013 – 2016 ]
Beloningsbeleid
De PeerGrouP beloont haar medewerkers conform de cao Nederlands
Theater.
Hoewel directiefuncties buiten de werkingssfeer van de cao vallen is de
redelijkheid van de directiebeloningen door het bestuur getoetst op basis van
de cao Nederlands theater en passen de beloningen binnen de salaristabel
van deze cao.
De bestuursleden werken onbezoldigd (sommige bestuursleden ontvangen
een reiskosten vergoeding a € 0,19 per km).
Bestuurssamenstelling
Voorzitter:

Ab Meijerman (Freelance
interimmanager / oud-burgemeester
Veendam)

Secretaris / lid juridische zaken:

Heribert Delicaat (notaris)

Penningmeester / lid fondswerving

Zwier van Olst (directeur
Staatsbosbeheer Projecten BV)

Lid artistiek inhoudelijke zaken

Eugene van Erven (Hoogleraar,
artistiek directeur Community
Arts Festival)

Lid communicatie

Alida Schonewille (communicatie
adviseur)

Door alle PeerGrouP-bestuurders wordt het PeerGrouPbestuurslidmaatschap als nevenfunctie beschouwd naast een primaire
functie. De primaire functies van de bestuursleden zijn hierboven benoemd.
Bij enkele bestuurders is er ook sprake van andere nevenfuncties. Hiervan is
een lijst samengesteld die bij de directie van de PeerGrouP opgevraagd kan
worden.
Verslag uitgeoefende activiteiten
Zie ook www.peergroup.nl/zakelijk/download Bestuursverslag 2014
Financiële verantwoording
Zie ook www.peergroup.nl/zakelijk/download Verkorte jaarrekening 2014

