Open Podium
Deze keer in Open Podium, een
zeer bijzondere aflevering vanaf
hét Podium van de Stad: De Goudse
Schouwburg! We treffen daar Nico
Voogt van Voogt verzekeringen en
Tineke Maas, directeur van de
Goudse Schouwburg en Cinema
Gouda. Wat brengt jullie hier samen?

Het mooiste initiatief van Gouda
Een thuisgevoel voor iedereen

Het mooiste initiatief van Gouda
De Non-foodbank Gouda en
Nico: Dat is het mooiste initiatief van
Omstreken is een ANBI stichting die
Gouda op dit moment, waarbij we
een thuisgevoel creërt voor wie daar
het bedrijfsleven willen betrekken
om wat voor reden dan ook (tijdelijk)
bij de schouwburg. Daartoe hebben
geen of onvoldoende financiële
we samen Backstage opgericht, een
middelen voor heeft. We helpen hen
heel bijzondere businessclub, waar
aan spullen zoals kleding, meubels,
bedrijven niet alleen een kijkje achter
gordijnen, huisraad en fietsen. Op
de schermen krijgen bij een van de
jaarbasis maken ongeveer 300
meest succesvolle schouwburgen
gezinnen uit Gouda en 60 gezinnen uit
van Nederland, maar waar Goudse
omliggende gemeenten gebruik van
bedrijven ook hun voordeel kunnen
de stichting. Er zijn circa 45 vrijwilligers
doen met alle mogelijkheden. Want
actief, die hiermee een bijdrage willen
de schouwburg is een heus bedrijf
leveren aan de samenleving.
dat grotendeels draait op eigen

ontstaan, waar ondernemers met
zijn gratis. Voor nieuw aangeschafte
eigen ogen kunnen zien welke waarartikelen (bijvoorbeeld stofzuigers)
devolle mogelijkheden De Goudse
en de opgeknapte fietsen wordt een
Schouwburg het bedrijfsleven kan
kleine bijdrage gevraagd. Voor de
bieden. Denk daarbij aan relatievervoerskosten moet worden betaald.
management en de schouwburg als
locatie voor zakelijke evenementen,
Wie zijn de hulpverleners?
maar ook aan de verbinding met de
Dat zijn de sociale teams van de
Goudse samenleving. Cultuur verbindt,
gemeente Gouda, het Leger des Heils,
stimuleert het creatief denkvermogen
Vluchtelingenwerk, diaconieën en
en zorgt voor een andere invalshoek.
vele andere organisaties.
Ook voor het vestigingsklimaat en de

inkomsten.
Wie zijn onze cliënten?

lokale economie is het theater van
Hoe komen we aan onze goederen?
belang: voor elke euro die bezoekers
Goederen worden door particulieren
bij de schouwburg uitgeven, besteden
per e-mail (inclusief foto) of teleze meer dan het dubbele in de stad.
fonisch aangeboden of gebracht.

Onze cliënten zijn de minima van
Tineke: Ik was heel blij dat Nico me
Gouda eo. Zij kunnen uitsluitend
belde om te vragen of hij iets kon
aangemeld worden door een hulpdoen. Samen hebben we besproken
verlenende instantie. Op afspraak
hoe we het bedrijfsleven konden
komen cliënt en hulpverlener naar
betrekken bij cultuur in Gouda en
ons om het gevraagde uit te zoeken.
specifiek bij De Goudse Schouwburg.
Bij hun bezoek worden de cliënt en
En plannen gemaakt voor de
de hulpverlener begeleid door een
toekomst. Daaruit is nu Backstage
van de gastvrouwen. De goederen

Daarnaast staan er bij twee kerken
Backstage: businesspartners
textielcontainers.
van De Goudse Schouwburg
Voor de logistiek maken we
Nico: In juni hebben we een eerste
gebruik van een Opel Vivaro, die
zeer succesvol Backstage-diner georis gesponsord door de Rabobank.
ganiseerd, waarbij de deelnemende
Voor het ophalen van de goederen
ondernemers werkelijk hun ogen
gebruiken we elke dinsdag een
uitkeken. In september volgen nog
vrachtauto van Gouwe Meubel uit
een paar van deze avonden, om deze
Waddinxveen.

club van businesspartners uit te laten
Operationele kosten
groeien tot een waardevol netwerk.
Wij hebben, anders dan giften, geen
Daarna volgen mooie bijeenkomsten
bronnen van inkomsten. Deze giften
waarbij we een bezoek aan een
zijn bij lange na niet genoeg om alle
voorstelling of andere culturele
operationele kosten, zoals huur en
activiteit combineren met een
vervoerskosten te dekken.
bijzonder programma daaromheen
en natuurlijk een netwerkborrel.
Steun ons!
Uitgelezen gelegenheden om met
Wilt u ons werk steunen door het
relaties of je partner iets bijzonders
verstrekken van een financiële gift? Dit
te beleven. Zo wordt dit niet alleen
mag natuurlijk ook voor een langere
een netwerk van ontmoeten, maar
periode zijn. U kunt Uw bijdrage
echt van buitengewoon ontmoeten.
storten op rekeningnummer: IBAN
Tineke: Mooier had ik het niet kunnen
NL67 RABO 0101 2630 66 t.n.v. Stichting
zeggen Nico, je bent al een echte
Non-foodbank Gouda e.o.
Backstage-ambassadeur!
Nieuwsgierig?
Belangstelling om je aan
Neem een kijkje op de website of bel
te sluiten bij Backstage?
ons voor een bezoek op onze locatie.
Neem dan contact op met
Wij leiden u graag rond. Wij zijn
Tineke Maas of Nico Voogt via
gevestigd op de Johan de Haenstraat
backstage@degoudseschouwburg.nl.
9 in Gouda.
Meer informatie is te vinden op
Janneke van Zaanen (06-46486851)
www.goudseschouwburg.nl.
Bart van Maaren (06-40101066)
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verzekerd. Kent u ook een goed doel dat een Open Podium verdient? Geef het door via onze website en wie
doel de volgende uitgave in de schijnwerpers. Meer informatie over dit initiatief en de voorwaarden vindt u op www.voogt.nl
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