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Vestigingsadres:  

Roompotstraat 4 2 

1078KV Amsterdam 

 

Registratienummer Kamer van koophandel: 

67468284 

BTW-nummer:  

857009862B01 

Bankrekening: 

NL47 ABNA 0449 4375 74   

 

Contactpersoon:  

C. H. de Jager (zakelijk leider)  

Telefoonnummer: 

+ 31 6 16 450 935 

E-mailadres:  

christine@blacksheepcanfly.nl 

 

Website: 

www.blacksheepcanfly.nl 
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Voor u ligt het beleidsplan van Stichting BLACK SHEEP CAN FLY. 

 

Stichting BLACK SHEEP CAN FLY opereert als een actief 

productiehuis in theater-, film- en muziekgebied. 

 

Dit plan geeft inzicht in: 

• Missie, visie en doelstellingen van de stichting 

• Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting 

• Het functioneren van het bestuur 

• Financien 

• De manier waarop de Stichting geld werft 

• Het beheer van vermogen van de stichting 

 

 

Het bestuur van Stichting BLACK SHEEP CAN FLY, 

 

Joachim Fleury, Voorzitter  
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Missie

 
 
Stichting BLACK SHEEP CAN FLY vertelt verhalen waar een 

menselijke en maatschappelijke urgentie achter zit. Verhalen die 

de potentie hebben tot verbinding, verbroedering en vereniging. 

Verhalen over pijn van de ongekende. Verhalen die een gezicht 

geven aan de onbekende. Verhalen die vermaken en tegelijkertijd 

niet schuwen om de vinger op de zere plek te legen. Verhalen die 

het publiek uitdagen en confronteren. Verhalen die ons helpen 

elkaar beter te begrijpen en meer om elkaar te geven. 
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Stichting BLACK SHEEP CAN FLY Stelt zich ten doelen; 
maatschappelijk relevante onderwerpen en dilemma's agenderen 
aan de hand van aanvullend en onderscheidend producties.  
 
Stichting BLACK SHEEP CAN FLY initieert, ontwikkelt en produceert 
daartoe verhalen die onderbelicht zijn in de kunst- en cultuursector 
in Nederland, maar wel degelijk onderdeel uitmaken van onze 
samenleving. We doen dit op de voor ons meest relevante manier; 
door het produceren van tv-, film-, muziek- en theaterproducties. 
 
De film -en theaterproducties van Black Sheep Can Fly zijn door hun 
vorm en inhoud aantrekkelijk voor een divers publiek waaronder 
ook het niet-reguliere film- en theaterpubliek. 
 
Tevens streeft Stichting BLACK SHEEP CAN FLY naar een wereld 
waarin Nederlandse kunst en media een volwaardige afspiegeling 
zijn van de Nederlandse samenleving. Wij zien kunst als een 
reflectie van de samenleving en diversiteit binnen de kunst- en 
mediawereld als een verrijking voor zowel Nederlandse kunst als 
voor de Nederlandse samenleving.  
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Stichting BLACK SHEEP CAN FLY bestaat uit een bestuur met drie 

bestuursleden, conform de statuten. De onafhankelijke 

besluitvorming wordt gewaarborgd door gelijkheid van stemmen. 

 

Dit bestuur vergadert eenmaal per kwartaal en is 

verantwoordelijk voor het beleid, financiën en overige 

bestuurlijke zaken. Alleen het bestuur is beslissingsbevoegd 

 

De bestuursleden werken geheel op vrijwillige basis. Zij ontvangen 

noch een beloning, noch een onkostenvergoeding. De bestuurders 

worden benoemd voor een periode van vier jaar. 

 

Het bestuur bestaat uit: 

Joachim Fleury ............ (voorzitter) 

Joost Kuiper ............... (secretaris) 

Babiche Veenendaal ...... (penningmeester) 
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Om de doelen van Stichting BLACK SHEEP CAN FLY te realiseren is 

vermogen nodig.  

 

Hierbij wordt uitgegaan van productionele kosten en basiskosten  

om de stichting draaiende te kunnen houden. 

 

Het totale vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 

 

* Sponsoring 

* Donaties 

* Giften 

* Subsidies 

* Bijdrage van activiteiten 

* Fondsenwerving 

 

Stichting BLACK SHEEP CAN FLY is onafhankelijk van sponsers, 

donateurs en begunstigden. Deze personen mogen niet over het 

vermogen van Stichting BLACK SHEEP CAN FLY beschikken alsof het 

zijn/haar eigen vermogen is. 

 

Stichting BLACK SHEEP CAN FLY heeft geen winstoogmerk. Dit staat 

ook beschreven in de statuten.  
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* Ontwikkelen en produceren van nieuwe producties 

* Verdere inrichting en professionalisering van stichting 

* Financiele en inhoudelijke eindverantwoording gerealiseerde 

projecten 2019-2020 

* Afsluiten boekjaar 2019 

 

Stichting BLACK SHEEP CAN FLY wil de komende jaren de huidige 

koers doorzetten en het verder uitbreiden. Dit willen wij bereiken 

door meer te maken en meer te spelen. Door nieuw talentvolle 

gastregisseurs in staat te stellen om hun verhaal naar het publiek 

te brengen. En door een serieuze investering te maken in jonge 

makers. 

 

Alle projecten van Stichting BLACK SHEEP CAN FLY hebben een 

apart projectplan dat zowel op artistiek en productioneel niveau 

haar plan van aanpak beschrijft. Daarin is ook een stappenplan, de 

begroting en het dekkingsplan opgenomen. 
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Stichting BLACK SHEEP CAN FLY vraagt een ANBI-status aan.  
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Stichting BLACK SHEEP CAN FLY is verplicht een administratie 

voeren. Uit deze administratie moet blijken wat de aard en omvang 

van de inkomsten en het vermogen van de instelling is. 

 

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari van een 

jaar tot met 31 december van het jaar daaraan volgend) wordt door 

de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de 

jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, 

de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het 

betreffende boekjaar opgesteld. Het bestuur beoordeelt en 

controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een 

ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na goedkeuring 

en vaststelling worden de jaarstukken ter inzage aangeboden aan 

belangstellenden. 
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Ieder jaar zal Stichting BLACK SHEEP CAN FLY haar doelgroep op de 

hoogte houden van de ondernomen activiteiten/projecten via: 

 

* Een financieel jaarverslag 

* Een kort inhoudelijk jaarverslag 

* Nieuwsbrieven 

 

Het financiele jaarverslag geeft de prestatie van de stichting in het 

betreffende jaar weer. Deze prestaties zijn dan ook uitgedrukt in 

cijfers.  

 

Het inhoudelijk jaarverslag en de nieuwsbrief vertellen kort en 

bondig over de activiteiten die zijn uitgevoerd in dat jaar en hoe 

die activiteiten zijn verlopen. 

 

Daarnaast vindt per project een financiele en inhoudelijke 

eindverantwoording plaats naar alle betrokkenen waaronder de 

financiele ondersteuners. 

 

Stichting BLACK SHEEP CAN FLY heeft een domeinnaam genaamd  

http://www.blacksheepcanfly.nl
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