BELEIDSPLAN STICHTING PODIUM BABEL (Sittard-Geleen)
Doelstelling:
• Het steunen, bevorderen en initiëren van culturele activiteiten, zoals lezingen, cursussen,
presentaties, voorstellingen, symposia, waarbij Studium Generale als voorbeeld dient. De
stichting wil daarmee een forum bieden voor reflectie over maatschappij, kunst, cultuur,
geschiedenis en wetenschap;
• Een ruimte en voorzieningen te exploiteren voor deze culturele activiteiten;
• Het bevorderen van contact tussen personen en groepen met belangstelling voor
culturele activiteiten.
Stichting Podium Babel heeft dus twee functies:
• zij organiseert een eigen activiteiten programma (lezingen, presentaties, interviews)
• zij biedt ruimte voor presentaties en ontmoeting én faciliteiten (aula, beamer, andere
apparatuur) aan personen en groepen die er cursussen, lezingen, symposia en culturele
activiteiten willen geven;
Activiteiten:
De stichting is opgericht in februari 2018. Dat jaar vormde voor het bestuur een opstartjaar.
Zodra de activiteitenruimte en de inrichting op orde zijn wordt meer aandacht besteed aan
communicatie en pr. In 2019 en 2020 is/wordt het programma verder uitgebreid. De
waardering van deelnemers/cursisten is bijzonder groot. De activiteiten van de stichting
voorzien voor een aantal mensen in een belangrijke behoefte in hun leven: een ankerpunt,
een bijtankmoment, een scharnierpunt voor contact met andere mensen met vergelijkbare
interesse.
In het kader van de activiteiten van de stichting wordt gewerkt met een of meerdere
programmacommissies. Deze bestaan uit personen met een sleutelpositie cq specifieke
expertise op het gebied van kunst en cultuur. De programmacommissie voor de VPRO
Tegenlicht meet-ups is operationeel. De programmacommissie heeft een informeel
karakter. Een bestuurslid fungeert steeds als linking pin naar de programmacommissie(s).
De activiteiten van Podium Babel vinden plaats in de ‘aula’ op de 1 e verdieping van de
voormalige Mavo land van Gulick aan de Engelenkampstraat 25 te Sittard. In dit gebouw
bevindt zich een bruisende bijenkorf van activiteiten van verschillende groeperingen op
gebied van zorg, cultuur en maatschappelijk welzijn. Deze locatie manifesteert zich
inmiddels als sociaal centrum waar deze maatschappelijke organisaties hun onderdak
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hebben gevonden (Stichting Mensen met Mogelijkheden, Streekzorg Westelijke Mijnstreek,
Humanitas e.a.).
Stichting Podium Babel organiseert eigen activiteiten en faciliteert een cursusprogramma op
het gebied van kunst en cultuur. In haar programmering wil Babel zo goed mogelijk inspelen
op de actualiteit en –ook rekening houdend met haar beperkte budget- zo handig mogelijk
gebruik maken van mogelijkheden die zich aandienen. Uitgangspunt is dat er drie
activiteiten per maand worden georganiseerd, in de regel op zondag: 1. een
boekpresentatie, 2. een VPRO Tegenlicht Meet Up, 3. een lezing op het gebied van ‘Cultuur
en Maatschappij’ en 4. een documentaire- of filmvertoning passend bij de doelstellingen van
Babel.
➢ Activiteitenprogramma: Zie website www.podiumbabel.nl
Aantal cursisten/bezoekers: gemiddeld 200 per week. Podium Babel kiest voor een brede
doelgroep benadering. Iedereen is welkom. Podium Babel wil een concrete invulling geven
aan de nadrukkelijk aanwezige behoefte aan een programma dat voorziet in informatie,
verdieping én ontmoeting. In die zin is Podium Babel een aanvulling op cq verbreding van
het bestaande aanbod.
Het bestaansrecht en de bijzondere positie van Stichting Podium Babel in de regio:
Sittard kent vanaf de jaren zestig een aantal organisaties en initiatieven die streven naar
innovatie op het gebied van Kunst en Cultuur.
Podium Babel wil, voortbouwend op het verleden van deze organisaties, een forum bieden
voor kritische reflectie op maatschappij, kunst, cultuur, geschiedenis en wetenschap.
Podium Babel wil haar activiteiten vooral van onderop laten plaatsvinden en kiest er
nadrukkelijk voor om samen te werken met en een podium te bieden aan individuen en
groepen die om uiteenlopende redenen niet passen in het centraal georganiseerde
cultuuraanbod.
Podium Babel kiest nadrukkelijk een positie als verbindende schakel tussen personen cq
organisaties op het gebied van maatschappij, kunst, cultuur, geschiedenis en wetenschap. Zij
doet dit door hen te betrekken bij programma en presentaties. De eerste resultaten zijn
veelbelovend (zie activiteitenprogramma).
Financiën:
De jaarlijkse exploitatie heeft een omvang van ± € 12.000 en is sluitend op basis van
huurinkomsten, koffie- en theeverkoop en deelnemersbijdragen. De stichting werkt
uitsluitend met vrijwillige medewerkers. Bij de exploitatie is rekening gehouden met het feit
dat niet alle deelnemers in staat zijn de gevraagde deelnemersbijdrage te voldoen. In deze
gevallen wordt een passende regeling getroffen, waarbij ook de optie vrijwilligerswerk wordt
besproken.
De eenmalige inrichtings- en inventariskosten konden worden gedekt door middel van
• werkzaamheden vrijwilligers
• bijdragen sponsoren en giften particulieren.
• subsidies van fondsen
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De eenmalige inrichtings- en inventariskosten bedroegen € 20.000. Verplichtingen voor
enkele grote uitgaven worden pas aangegaan als daar concrete dekking voor is gevonden.
Bestuur:
1.
2.
3.
4.
5.

F. Benjamins, voorzitter,
A. Beckers - Schuwirth , secretaris.
P. Hooymans, penningmeester.
B.J. de Graaf, lid.
M. Rieter - Mantel, lid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden voor Podium Babel.
vastgesteld Sittard-Geleen, 1 juni 2018. Bijgesteld februari 2021.

3

4

