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Doelstelling 
 
Stichting Firma Ducks heeft ten doel het (co-)produceren van projecten van 
Liliane Brakema en het tonen van deze projecten aan een zo breed mogelijk 
publiek. Daarnaast gaat het verbindingen aan met maatschappelijke ontwikkelen 
en andere kunstvormen en zet het zich in voor het ontwikkelen en overdragen 
van theater in de meest ruime zin van het woord. 
 
De stichting tracht dit doel te bereiken door: 
- het organiseren van bovenstaande projecten 
- het werven van fondsen voor financiering van bovenstaande projecten 
- communicatie, verbinding maken en bereiken van een breed publiek 
 
De stichting heeft met het totaal van haar activiteiten geen winstoogmerk. 
 
 
  



Beleidsplan (samengevat) 
 
Stichting Firma Ducks bestaat uit regisseur Liliane Brakema en zakelijk leider 
Vera Andeweg. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid. Ze 
werken vanuit Amsterdam en gaan van daaruit op tournee door binnen- en 
buitenland. 
 
Financiering 
Stichting Firma Ducks ontvangt geen structurele subsidie, per project wordt er 
actief naar financiering gezocht in de vorm van entree geld subsidie en giften. 
Deze worden besteed aan de realisatie van het desbetreffende project en de 
onkosten die betrekking hebben op de organisatie. 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De 
directie en medewerkers ontvangen salaris wat niet uitkomt boven het in de 
CAO theater vermeldde bedrag. 
 
Beheer en besteding 
De besteding van verworven gelden zullen per project nauwkeurig worden 
bijgehouden door de stichting in een apart te voeren financiële administratie.  

Voor ieder project zal een aparte begroting worden opgesteld aan de hand 
waarvan de realisatie getoetst kan worden. Indien er minder geld geworven 
wordt dan begroot, zal het bestuur kijken of het project zonder kwaliteitsverlies 
gerealiseerd kan worden met minder middelen. Indien er meer geld geworven 
wordt dan begroot, zal het bestuur kijken of het extra geld ingezet kan worden 
voor de kwaliteit, of geïnvesteerd kan worden in een toekomstig project.  
 
Opheffing 
Mocht het geval zich voordoen dat de stichting wordt opgeheven en nog over 
een positief saldo beschikt, dan wordt dit in zijn geheel geschonken aan een 
ANBI instelling met een soortgelijke doelstelling. 
 
De stichting streeft naar het (co)produceren en publiekelijk tonen van ten 
minste één project per jaar.  
 


