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1 Inleiding  
 
Stichting Noorderklank bestaat sinds juli 2020. Dit beleidsplan werd opgesteld in 
december 2020 en heeft betrekking op de periode januari 2021 – december 
2024. Het bevat de doelstellingen en financiële kaders. Het plan wordt jaarlijks 
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Bijstellingen worden tevens verwerkt in 
het jaarverslag van Noorderklank.  
Op basis van dit beleidsplan en het jaarverslag over het voorgaande jaar wordt 
jaarlijks in januari een jaarplan vastgesteld voor het betreffende kalenderjaar.  
De eindverantwoordelijkheid voor het beleidsplan, het jaarverslag en het 
jaarplan ligt bij het bestuur van Stichting Noorderklank.  
 
 
2 De stichting  
 
2.1 Missie  
Stichting Noorderklank is een productiehuis voor eigentijdse, grensverleggende 
muziek(theater)producties dat zich ten doel stelt om ervaren makers en jong 
talent te laten samenwerken en in een collectief proces tot co-creaties te laten 
komen. 
 
2.2 Visie  
Stichting Noorderklank wil met haar muziek(theater)producties een breed 
publiek raken en in beweging zetten door kleinschalige producties te creëren 
die impact hebben en maatschappelijk relevant zijn. De maatschappelijke 
relevantie wordt verhoogd door aan alle projecten een educatieve en/of 
participatieonderdeel te koppelen. 
Stichting Noorderklank wil samenwerking bevorderen tussen verschillende 
kunstdisciplines, culturen en generaties onder andere door nieuw talent te 
ontdekken en kansen te bieden. 
Stichting Noorderklank gelooft in de intrinsieke kracht van muziek en is ervan 
overtuigd dat wanneer makers en uitvoerenden deze intrinsieke kracht van 
muziek met open oor en hart benaderen er (muzikaal) drama ontstaat dat het 
publiek meeneemt en breed en diep raakt – ongeacht leeftijd of afkomst.  
 

2.3 Kernprincipes en uitgangspunten  
 
Kernactiviteiten 
De stichting ontwikkelt, produceert en/of presenteert eigentijdse, 
grensverleggende muziek(theater)voorstellingen, waarbij een breed landelijk 
publieksbereik wordt bevorderd. 



Participatie 
Omdat de stichting verschillende publieksgroepen wil verbinden en/of 
betrekken, worden aan ieder project een of meerdere participatieactiviteiten 
gekoppeld.  
 
Geen winstoogmerk 
De stichting is een ideële instelling zonder winstoogmerk. Dit betekent dat de 
stichting een beperkt eigen vermogen heeft, dat de stichting uitdrukkelijk niet 
tot doel heeft het behalen van winst en/of het behartigen van commerciële 
belangen – behalve (commerciële) fondsenwervende activiteiten die ten goede 
komt aan de hoofdactiviteiten van de stichting – en dat de bestuurders alleen 
een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten.  
 
Beloningsbeleid 
Het bestuur van Stichting Noorderklank vervult haar taken onbezoldigd en 
ontvangt alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Personeel wordt 
betaald op projectbasis conform de door het bestuur goedgekeurde begroting 
en conform de Fair Practice Code. De zakelijk en artistiek leider van de stichting 
worden ingehuurd op projectbasis.  
 
2.4 Artistiek team  
Zakelijk leider en creatief producent Nanny Roed Lauridsen en artistiek leider 
Helena van Heel vormen samen het artistiek team. 
 
Noorderklank is ontstaan uit de samenwerking in eerdere producties van 
mezzosopraan Helena van Heel en creatief producent Nanny Roed Lauridsen. Ze 
hebben elkaar gevonden in een gedeelde artistieke en muzikale visie vanuit de 
muziek: wanneer makers en uitvoerenden de intrinsieke kracht van muziek met 
open oor en hart benaderen, ontstaat (muzikaal) drama en wordt het publiek 
hierin meegenomen – en breed en diep geraakt.  
 
Per project worden makers en performers bij elkaar gezocht en wordt de 
expertise ingeroepen die verder nodig is om de productie te realiseren, zoals 
regisseur, technicus, decor- en kostuumontwerpers etc.  
 
 
2.5 Bestuur en organisatie  
Stichting Noorderklank is een stichting. Voor de stichting is bij de 
Belastingdienst een culturele ANBI-status aangevraagd. De stichting bestaat uit 
een onbezoldigd bestuur dat op projectbasis een zakelijk leider inhuurt, die op 
zijn beurt projectleiders, fondsenwervers en marketingmedewerkers inhuurt 
om de betreffende voorstelling te realiseren.  
 



Bestuursleden 
• Bart de Vries, voorzitter 
• Aart van Bolhuis, penningmeester 
• Helena Wabeke, secretaris 
• Anne Marie Hoogland, lid 
 
 

3 Beleid  

3.1 Doelstellingen  
 
- het ontwikkelen, produceren en/of presenteren van eigentijdse, 
grensverleggende muziek(theater)producties; 
- het bevorderen van een breed landelijk publieksbereik voor eigentijds 
muziek(theater); 
- het bevorderen van samenwerking en contact tussen verschillende 
kunstdisciplines, culturen en generaties. 
 
Stichting Noorderklank wil in de komende jaren een verbindende rol vervullen 
tussen enerzijds makers en performers van verschillende generaties, disciplines 
en achtergronden en anderzijds publieksgroepen met verschillende interesses 
en achtergronden. Enthousiasmeren en participatie staan hierbij hoog in het 
vaandel. 
 
Stichting Noorderklank wil voorstellingen maken die impact hebben en waarin 
de muziek centraal staat. De stichting is betrokken en open ten opzichte van 
maatschappelijke ontwikkelingen en zoekt naar mogelijkheden om het verleden 
en de toekomst naar het heden te vertalen – zowel wat de muziek betreft en de 
inhoud. Het eerste project van de stichting, ‘Een oog in zee’ is hier een goed 
voorbeeld van: de mythe over Ariadne en de muziek van Haydn wordt in een 
nieuwe context gebracht, zowel muzikaal als inhoudelijk gezien. 
  
Stichting Noorderklank zoekt actief naar (nieuw) talent dat bij een bepaalde 
productie en de werkwijze van de stichting past. 
 
De ambitie is om één groot project per twee jaar op te zetten. Daarnaast kan de 
stichting ook benaderd worden als productiehuis door ensembles of individuele 
makers/performers die ideeën hebben die in de visie van de stichting passen, en 
die niet zelf kunnen realiseren. 
 

 



3.2 Speerpunten  
Voor de periode 2020–2024 heeft het bestuur de volgende speerpunten 
geformuleerd: 
 
Organisatie  

• Het aanvragen van een culturele ANBI-status;  
• Het vaststellen van een beleidsplan voor de periode 2020–2024.  

 
Publiciteit  

• Het creëren van publiciteit voor de stichting Noorderklank via website, 
sociale media en het bouwen aan Noorderklank als een sterk merk.  

 
Projecten  

• Het formuleren, financieren en lanceren van minimaal één project per 
twee jaar. 

• Het evalueren van de werkwijze en het versterken van het concept.  
 
Financieel  

• Het creëren van een beperkt eigen vermogen om de stichting zo in de 
toekomst weerbaarder te maken tegen schommelingen in externe 
financiering.  

 
3.3 Financieel beleid  
Projectmatig 
De stichting werkt geheel projectmatig en ontvangt geen reguliere subsidies. Er 
zijn dus slechts projectmatige kosten en er worden geen verplichtingen 
aangegaan voor een langere termijn dan die van een project. De dekking van 
projectkosten bestaat uit een combinatie van directe inkomsten uit de verkoop 
van de voorstelling en donaties van particulieren, subsidiënten en 
vermogensfondsen.  
 
Toezicht 
Het bestuur oefent toezicht uit op de financiering van de projecten en het 
vermogen van de stichting.  

 

 


