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Beleidsplan voor stichting Guitart 2022-2025 

Inleiding 
Stichting Guitart is een 100% muzikale vrijwilligersorganisatie. Een heuse kleinkunst community zonder 
winstoogmerk inclusief voor iedereen, jong en oud. 
De stichting is opgericht op 1 januari 2020. De toenemende belangstelling om als amateur muzikant samen 
te musiceren is stichting Guitart snel uitgegroeid tot een drukbezochte muzikale ontmoetings-en 
oefenlocatie in Apeldoorn. De locatie van stichting Guitart is voorzien van een ontvangstruimte vier 
repetitie/oefenruimtes met volledige backline en een kleine demostudio. Daarnaast treden de muzikanten 
regelmatig op in de buitenruimte van Apeldoorn of op (kleine) podia. Beginnende muzikanten, amateurs, 
semiprofessionals, zanggroepen, muziekdocenten en anderen, weten stichting Guitart inmiddels goed te 
vinden. Maar ook kinderen en muziek leerraren geven reeds acte de préséance.   
 
Impact van muziek op onze hersenen 
Muziek heeft een enorme impact op onze hersenen, emoties en gedrag. Het activeert ons brein en kan 
zelfs fysieke pijn verzachten. Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder (70) onderzocht volgens 
Psychologie magazine 2020 de gunstige effecten van muziek. Vraag hem naar het effect van muziek op de 
hersenen en Scherder noemt het ene na het andere onderzoek op. Of je van Bach, Beethoven, Beyoncé, 
Doe Maar, Ramses Shaffy, Miss Montreal, Saviour Machine of Metallica houdt. Muziek maakt ons 
gelukkiger, stabieler, gezonder en aardiger. Muziekles is niet alleen voor jongeren, maar heeft ook later 
veel positieve effecten. Scherder is op 65-jarige leeftijd is begonnen met vioolles. Hij geeft aan dat muziek 
hem langer fit houdt. “Het geheugen blijft scherp en het probleemoplossend vermogen wordt op peil 
gehouden”. 
 
Covid-19 heeft stichting Guitart in diepe slaap gesust. Door kleine financiële schenkingen van voornamelijk 
privé personen heeft de stichting de verplichte sluiting van haar deuren, Lock-down, financieel enigszins 
kunnen overbruggen. Zodra de Lock-down begin 2022 is opgeheven zal de stichting haar deuren weer 
openen om de ambities en missie voort te zetten. Stichting Guitart wil een culturele ANBI zijn, (Algemeen 
Nut Beogende Instelling). Maar waarom? Stichting Guitart krijgt geen structurele financiële steun vanuit 
het Apeldoorns cultureel budget. Zonder financiële bijdragen van onder andere privé personen, het 
bedrijfsleven en projecten kan stichting Guitart haar muzikale community doelstellingen niet realiseren. 
Het voordeel van een culturele ANBI zijn o.a.: het verkrijgen van landelijke, provinciale of lokale 
projectsubsidies, gunstige ICT voorwaarden en gelden uit landelijke culturele fondsen.   
 
Voor stichting Guitart geldt inclusiviteit als haar kernwaarde. Iedereen kan bij stichting Guitart de taal van 
muziek en het begrijpen van een instrument zich eigen maken, (oriënteren, oefenen en uitvoeren). 
Iedereen kan bij stichting Guitart zich muzikaal laten onderdompelen, alle community leden helpen elkaar, 
of anders gezegd, gewoon binnen lopen, jezelf voorstellen en zo snel mogelijk echt meedoen. 
 
 

Stichting Guitart  
Daar zit muziek in, voor iedereen! 

 
  
Apeldoorn, juli 2022 
Jan Werkhoven, voorzitter 
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VISIE & MISSIE 
Stichting Guitart staat voor meer levensgeluk en maatschappelijke verbinding. 
 
Chinese filosofen zeggen het al eeuwen, vele Westerse wetenschappers bevestigden het reeds.  
“Helpen helpt.”  
Niet alleen de ander, maar ook jezelf.  
Niets maakt je namelijk gelukkiger! 
 
“Als je geluk voor een uur wil, doe je een dutje.  
Als je geluk voor een dag wil, ga je vissen.  
Als je geluk voor een jaar wil, erf je een fortuin.  
Als je geluk voor het leven wil, help je iemand.” 
 
Stichting Guitart is een muzikale community waar elkaar helpen, samen doen, samen muziek maken en 
daardoor als mens groeien centraal staat. Voor stichting Guitart is dit de meest ultieme manier van 
kennismaken, ontplooien, verbinden en leren. ‘Voor stichting Guitart is het faciliteren en bevorderen van 
amateurkunst haar bestaansbasis.  
De kernwaarde(n) van de stichting bestaat uit drie pijlers te weten: muzikale oriëntatie, samen 
oefenen/repeteren en samen optreden voor publiek. 
Helaas zijn de voorzieningen en mogelijkheden voor de ontwikkeling en uitvoering van amateurkunst de 
laatste jaren in geheel Nederland aanzienlijk gedaald of zelfs geheel (lokaal) gesaneerd. Dit door de vele 
bezuinigingen op cultuur door de landelijke overheid en/of lokale overheden, terwijl hier nou juist een 
groeiende behoefte aan is. Het zeer geringe budget van de vele particulieren initiatieven is totaal niet 
toereikend om te voorzien in de behoefte, ontwikkelingen en uitvoering voor miljoenen liefhebbers en 
beoefenaars van amateurkleinkunst.  
Onze droom: Stichting Guitart wil iedereen helpen muziek te maken. Altijd! 
 
Zoals het Ministerie van Onderwijs, cultuur en wetenschap schreef in haar uitgangspunten cultuurbeleid 
2021-2024 :  
“Cultuur doet wat met je. Het raakt je en zet aan tot denken. Cultuur prikkelt de verbeelding. Als je je kunt 
verplaatsen in een personage uit een toneelstuk, band, muzikant, boek of film, dan maakt dat je ook 
nieuwsgierig naar een ander. Cultuur helpt je in te leven in de wereld van een ander. 
Cultuur verbindt. Mensen beleven cultuur vaak samen: als bezoeker of als maker, in een theaterzaal of 
dorpshuis. Samen muziek maken in een fanfare schept een band, net zoals met elkaar een performance 
instuderen of elkaar ontmoeten bij een tentoonstelling dat doet. 
Vernieuwende genres strekken zich vaak uit over meerdere disciplines. Zo komen in de urban arts 
beeldende kunst (vanuit graffiti), dans (vanuit hiphop en streetdance), literatuur (vanuit spoken word), 
muziek, theater en sport (skating, BMX, free running) samen. De urban arts bestaan al sinds de jaren 
tachtig en zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse cultuurlandschap. Toch is dit deel van het 
kunstenlandschap nog nauwelijks terug te vinden in de basisinfrastructuur. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor 
ontwerp en popmuziek.” 
 
Volgens Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie:  
“Muziek levert een unieke bijdrage aan de ontwikkeling van de hersenen. Als mensen naar muziek 
luisteren, zie je een duidelijke arousal, een activering in bepaalde gebieden. Hoe mooier men de muziek 
vindt, hoe groter het effect. Zo zorgt muziek voor een grotere activiteit op de insula, het hersengebied dat 
zintuiglijke prikkels bundelt binnen een emotionele context. Daardoor ervaar je diepe emoties zoals intens 
geluk, diep verdriet, ontroering, verrassing. Intense gevoelens komen in het dagelijks leven niet zoveel 
voor. Via muziek kun je die elke dag ervaren” aldus de professor. 
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KANSEN 
Gemeente Apeldoorn heeft nagenoeg geen particuliere en/of instellingsinitiatieven voor amateurkunst. 
Stichting Guitart ervaart een strek toenemende behoefte vanuit de samenleving sinds de opening van haar 
stichtingsdeuren begin 2020. 

BEDREIGINGEN 
Meerdere verplichte sluitingen (Lockdown) of een staking van donaties en financiële steun van de 
overheid. Sterk alsmaar stijgende kosten, zoals o.a. verzekeringen, belastingen, ICT en huisvestingskosten. 

STERKTE  
De stichting heeft een klein bestuur (3) met ambities en muzikale achtergrond. Een inclusieve en 
community gerichte missie. Stichting Guitart bezit een fijne ontvangstruimte, verschillende 
repetitie/oefenruimtes voorzien van diverse instrumenten en apparatuur en een demostudio. Stichting 
Guitart heeft een sterk lokaal en regionaal netwerk met vele enthousiaste muzikale vrijwilligers. Voor 
optredens wil de stichting lokale podia interesseren voor de programmering van onze talenten. 

ZWAKTE 
Stichting Guitart heeft eind 2021 een zeer beperkte financiële basis. De stichting heeft sinds de prille 
oprichting (2020) fors ingeteerd op haar eigenvermogen, veroorzaakt door de landelijke lockdowns Covid-
19 (+ varianten). De stichting is een 100% vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers hebben zich met veel 
enthousiasme en inzetbereidheid vrijwillig aan stichting Guitart verbonden. Dit is immers hun persoonlijke 
keuze en (muzikale)motivatie. Het team vrijwilligers heeft tijdens de lockdowns geen basisactiviteiten 
kunnen uitvoeren. Tevens heef stichting Guitart geen nieuwe muzikale projecten kunnen opstarten 
hetgeen het enthousiasme van de vrijwilligers begrijpelijkerwijze doet afnemen. 
  
DOELSTELLINGEN 
Het (doen) verrichten en faciliteren van kleinkunst activiteiten; 
Het (doen) bieden van een oriëntatie- en/of ervaringsplek voor muzikale ontwikkelingen; 
Het creëren van een plek, waar muziekliefhebbers bij elkaar kunnen komen in een inspirerende omgeving; 
Het (doen) stimuleren van muzikaal talent en het verder bijstaan van deze talenten; 
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden 
of daartoe bevorderlijk en impact verhogend kunnen zijn. 

NIEUWE INITIATIEVEN 
Het bestuur van stichting Guitart heeft sociaal ondernemerschap hoog in het vaandel. Duurzaamheid, 
levensgeluk, inclusiviteit en het hergebruik van vele oude instrumenten, zijn onze maatschappelijke pijlers.  
In vele huishoudens in Nederland staat op zolder, garage of slaapkamer wel een enigszins oud en niet meer 
in gebruik zijnde stoffig muziekinstrument en/of apparatuur. Stichting Guitart wil deze graag als donatie 
ontvangen. Stichting Guitart repareert en onderhoudt deze en leent de instrumenten, zoals bijvoorbeeld: 
muziekinstrumenten, diskjockey set, versterkers, boxen en overige apparatuur schoon, veilig en bruikbaar 
aan kinderen, beginners en andere muziekliefhebbers die geen muziekinstrumenten en apparatuur zich 
kunnen veroorloven en/of kennis willen maken met een instrument. Zodra stichting Guitart voldoende 
diverse en bruikbare muziekinstrumenten in haar uitleenprogramma beschikbaar heeft zal in 2022 gestart 
worden met twee oriëntatie zaterdagen per maand, onder het motto: Bij stichting Guitart kan je altijd 
muziek maken, altijd. Voor het zaterdagoriëntatie programma zoekt stichting Guitart muzikale begeleiders, 
(liefhebbers met kennis van instrumenten, w.o. amateurs, meesters of professionals), om jong en oud te 
helpen een muziekinstrument te begrijpen, te kiezen en zo mogelijk te bespelen. 

Alle instrumenten en apparatuur die na onderhoud en reparatie niet uitgeleend worden zal stichting 
Guitart op een muziekmarkplaats aanbieden tegen een zeer redelijke vergoeding. De vergoeding die de 
stichting ontvangt is geheel ter dekking van de kosten en het kunnen aanschaffen van nieuw 
reparatiemateriaal.   
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Muziek doet wat met je! Een ander project is het begeleiden en samenbrengen van amateur muzikanten of 
groepen om elders in Apeldoorn muziek ten gehore te brengen, maar ook andere culturele vormen te 
uiten, zoals bijvoorbeeld dans. (Onder de code naam “STAND BY ME”, project inspiratie; de song van Ben E. 
King, 1961, Benjamin Earl Nelson). De uitvoeringen van Stand By Me vinden gratis of tegen een kleine 
vergoeding of sponsering plaats, onder andere in de openbare ruimte, buurthuis, zalen, kleine podia of 
andere maatschappelijke gelegenheden waar mensen samen (willen) komen om te luisteren, zien en te 
genieten. 

GOVERNANCE CODE CULTUUR 
Stichting Guitart heeft de Governance code Cultuur omarmt en gaat deze code in 2022 nader 
implementeren. Op de agenda van het bestuur staat ook de implementatie van de wet WBTR. Alle 
noodzakelijke aanpassingen zullen daarna in de statuten (uiterlijk voor 2026) worden aangepast.  
Tevens zal stichting Guitart een extra artikel in haar statuten opnemen, zijnde: Bij een eventuele 
toekomstige beëindiging van haar culturele doelstellingen en activiteiten zal stichting Guitart het dan 
beschikbare vermogen en eigendommen aan een gelijke culturele ANBI organisatie schenken. 

Stichting Guitart zoekt muzikanten  
Muziek verbroedert, geeft levensvreugde en zorgt voor toename van vertrouwen en sociale binding. 
Stichting Guitart is op zoek naar bestuursleden, kern of algemene vrijwilligers voor meerdere functies.  
Voor meer informatie zie de website van Apeldoorn pakt aan, www.apeldoornpaktaan.nl  

FINANCIERING 
Sponsoren en donateurs zijn van harte welkom. Stichting Guitart heeft de potentie om sociaal en 
maatschappelijk mensen te verbinden, naast het artistieke en muzikale aspect. Om onze activiteiten te 
financieren zijn inkomsten noodzakelijk vanuit onze faciliteiten, donaties, vrienden, abonnementen, 
kaartverkoop, giften, subsidies en sponsering. 

ORGANISATIE 
Het bestuur van stichting Guitart bestaat in 2021 uit drie bestuursleden, te weten: 
Voorzitter, de heer Jan Werkhoven, (onbezoldigd). 
Penningmeester, de heer Herman de Brie, (onbezoldigd). 
Secretaris,(vacature). 
 
NAMENS 
Dit beleidsplan 2.4 is gewijzigd door Jan Werkhoven, voorzitter stichting Guitart en bestuurlijk vastgesteld 
in de bestuursvergadering van 01 juli 2022. 
 
Namens het bestuur, Jan Werkhoven 
 

 


