Stichting PEM
La Fondation Project Extraordinaire Maestricht

Beleidsplan 2018 - 2019
Vooraf
Het bestuur in vergadering bijeen op 11 januari 2018 heeft de doelstelling en het actuele
beleid vastgesteld van de stichting La Fondation Extraordinaire Maestricht voor de
kalenderjaren 2017 en 2018. Verder zijn in dit beleidsplan opgenomen de werkzaamheden
van de stichting en de wijze waarop door de stichting de fondsen worden geworven, beheerd
en aangewend.

De doelstelling en het actuele beleid
La Foundation Project Extraordinaire Maestricht heeft tot doel het faciliteren van activiteiten
ter bevordering van de sociale cohesie in Maastricht. Verder wil de stichting het
cultuurhistorisch bewustzijn van de inwoners van Maastricht bevorderen. Het bestuur bestaat
uit actieve burgers uit Maastricht.
Het actuele beleid richt zich vooral op de organisatie van het jaarlijks terugkerende
evenementen Open Podium Poezie Maastricht en Quatorze Juillet a Maestricht. Beiden
acitiviteiten hebben tot doel shet culturele aanbod in de regio Maastricht te verrijken en de
sociale cohesie te versterken.

De werkzaamheden
Het project Quatorze juillet a Maestricht
In de week rond de 14e juli is het Jekerkwartier van Maastricht in Franse sferen gehuld en
worden de bezoekers getrakteerd op streekproducten afkomstig uit de streken rond
Maastricht & Heuvelland. Verder kan men genieten van Franse chansons, onverwachte
theateracts en Franse films.
In het stadspark worden optredens verzorgd en er wordt s’ avonds laat een film vertoond. Bij
alle optredens wordt optimaal gebruik gemaakt van de talenten van jeugdigen die afkomstig
zijn uit Maastricht of die in Maastricht een muziek- toneel of dansopleiding volgen.
De dagen voor en na de 14e juli zijn er ook activiteiten gepland die betrekking hebben op
Quatorze Juillet. Deze zijn er op gericht het publiek te informeren over de Franse Revolutie
en over de tijd dat Maastricht een Franse stad was.
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De werkzaamheden van de Stichting bestaan uit het samenstellen van het educatieve
programma voor de scholen, het organiseren van lezingen rond het thema ‘Vrijheid,
gelijkheid en broederschap’ , het samenstellen van tentoonstellingen en/of boekwerken en
het organiseren van een gratis toegankelijk feest voor alle burgers en bezoekers van de stad
Maastricht.
Open Podium Poëzie Maastricht en‘En PEM public
Met ingang van 2018 zullen er door het jaar heen kleine evenementen georganiseerd
worden onder de naam ‘Open Podium Poëzie’ en ‘En PEM public’. Met de afdeling
Economie en evenementen van de gemeente Maastricht en met de fondsen Elisabeth
Strouven en Kanunnik Salden Nieuwenhof er afspraken gemaakt om hieraan invulling te
geven. De stichting Elisabeth Strouven heeft voor het evenement Open Podium Poëzie voor
de komende 4 jaar (2018, 2019, 2021 en 2022) jaarlijks € 2500,00 toegezegd om de
activiteiten zeker te stellen. Meer informatie over OPPM is te vinden in het jaarplan OPPM
2018.
Voor de activiteiten onder de noemer ‘En PEM public’ zijn nog geen concrete plannen
bedacht en/of beschikbaar. Uitwerking hiervan zal in de loop van de jaren 2018-2019
plaatsvinden en zeker te maken hebben met muziek, dans, kunst, film en/of literatuur .

Fondsenwerving
Voor elk evenement of activiteit gaat de stichting PEM op zoek naar fondsen en naar
subsidies. De jaren 2018 en 2019 zullen verder in het teken staan van het verduurzamen van
de relatie met de verschillende fondsen en met de subsidiegevers. Voor de subsidies klopt
de stichting PEM aan bij de gemeente Maastricht afdeling Economie en Cultuur en bij de
provincie Limburg bij de afdeling Cultuur- Bovenlokale evenementen. Ook zal gebruik
worden gemaakt van de subsidiemogelijkheden van het Prins Bernard Cultuurfonds.
Voor de werving van fondsen wordt om toerbeurt aangeklopt bij de Maastrichtse fondsen
Stichting Elisabeth Strouven, Stichting Kanunnik Salden Nieuwenhof en de Stichting Frederik
Brand. Net zoals dit al is gebeurt met de stichting Ellisabeth Strouven wil de stichting PEM
met de overige subsidienten en sponsoren komen tot meerjarenafspraken zodat er op meer
structurele wijze een basis gelegd kan worden voor het jaarlijks kunnen realiseren van de
voorgenomen activiteiten. Vooral voor het kunnen organiseren van de grotere evenementen,
zoals Quatorze Juillet is dit nodig.
Zodra er sprake is van een gezonde financiële positie zal er in de periode 2018-2019 geld op
zij worden gelegd voor het opbouwen van een buffer . Deze zal vervolgens gebruikt worden
als basis om bij tegenvallende resultaten toch de evenementen te laten plaatsvinden.
Bestuur van de Stichting PEM
Maastricht, 11 januari 2018
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