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1. Inleiding 
 
1.1 Marthas Talent Foundation 
 
De Marthas Talent Foundation werft fondsen om alle talentvolle kinderen en jongeren de kans te 
geven een volwaardige opleiding te volgen aan het Lucia Marthas Institute for Performing Arts 
(LMIPA). Immers sommige kinderen en jongeren dreigen tussen wal en schip te geraken omdat zij of 
hun ouders over onvoldoende middelen beschikken een opleiding te volgen. 
 
Daarnaast werft de Foundation geld voor speciale projecten van het instituut en van  
leerlingen/studenten. De reguliere bekostiging van het onderwijs biedt hiervoor geen ruimte. Het 
gaat om extra’s zoals het versterken van de kwaliteit van het onderwijs en de beroepsuitoefening, en 
om extern gerichte projecten die bijvoorbeeld jongeren willen enthousiasmeren voor de 
podiumkunsten.  
 
De Foundation is op initiatief van het LMIPA opgericht op 12 juni 2014. Sinds de start in juni 2014 zijn 
fondsen geworven en de beschikbare middelen besteed. Hierover is gerapporteerd in jaarverslagen. 
Dit beleidsplan is een geactualiseerde versie van het Beleidsplan 2017-2020. Dit beleidsplan 
beschrijft het beleid van de Foundation voor de periode 2020-2024. 
 
1.2 Lucia Marthas Institute for Performing Arts 
 
LMIPA is een instituut met eigentijdse en innovatieve opleidingen voor pop-,show-, urban- en 
musicalpodiumkunsten; dat nauw verbonden is met het werkveld, waar gedreven studenten en 
bevlogen docenten in een inspirerend klimaat het beste uit zichzelf en uit elkaar halen. Kortom een 
instituut waar talent kan excelleren.  
 
Als particuliere dansschool in 1983 gestart door Lucia Marthas is het uitgegroeid tot een instituut 
met een doorlopende leerlijn van vooropleiding tot geaccrediteerde opleidingen op mbo- en mbo-
niveau, een associate degree en een masteropleiding in voorbereiding. 
De hbo-opleidingen Dans en Docent Dans worden in samenwerking met de Hanzehogeschool 
Groningen aangeboden (sinds 2001), de mbo-opleiding Dans/Dansleider in samenwerking met het 
Noorderpoort Groningen (sinds 2004). Binnen deze samenwerkingsverbanden verzorgt LMIPA 
stageplaatsen in het eigen leerbedrijf.  
 
LMIPA biedt daarnaast op verschillende locaties in Nederland vooropleidingtrajecten aan, zowel 
geïntegreerde trajecten op vmbo-, havo- en vwo-niveau in samenwerking met ROC’s en het 
voortgezet onderwijs, als ook niet-geïntegreerde trajecten zoals oriëntatieklassen en 
vooropleidingtrajecten basisschool.  
 
Het werkveld van afgestudeerden is internationaal. Internationalisering is dan ook een belangrijk 
speerpunt van LMIPA: er zijn samenwerkingsovereenkomsten met Royal Conservatoire of Scotland in 
Glasgow, Academy of Music and Drama in Gothenburg en Guildford School of Acting in Surrey. 
 
1.3 Doel 
 
De Marthas Talent Foundation heeft de volgende statutaire doelstellingen: 
 

 het laten excelleren door het financieel steunen van leerlingen, studenten, docenten, 
projecten en activiteiten van of gelieerd aan het Lucia Marthas Institute for Performing Arts; 
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 het realiseren van een schoolgebouw in of nabij Amsterdam, waarin LMIPA een doorlopende 
en geïntegreerd curriculum kan aanbieden voor leerlingen en studenten in 
vooropleidingtrajecten, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk 
onderwijs; 

 en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt daartoe bevorderlijk 
kan zijn. 

De tweede statutaire doelstelling (het realiseren van een schoolgebouw …) zal in deze beleidsperiode 
niet geoperationaliseerd worden.  
 
 

2. Fondsenwerving 
 
2.1 Algemeen 
 
De Foundation werft op meerdere wijzen fondsen bij personen, bedrijven en organisaties die LMIPA 
een warm hart toedragen: 
 

1. donaties  

2. activiteiten van LMIPA 
3. projectsubsidies van vermogensfondsen 
4. Vriendenloterij 
5. legaten en schenkingen  

De Foundation accepteert geen gelden waarvan het vermoedt dat deze uit criminele activiteiten 
afkomstig zijn. Dat geldt ook voor donaties waarvan het vermoeden bestaat dat deze bestemd zijn 
het onderwijsbeleid van LMIPA op enigerlei te beïnvloeden. Contant geld (bijvoorbeeld via een 
collectebus) wordt niet geworven of geaccepteerd. 
 
2.2 Donaties 
 
De opbouw van een bestand met - vaste - donateurs blijkt niet eenvoudig. Werving van donateurs 
tijdens evenementen van LMIPA zoals de eindpresentaties heeft weinig resultaat gehad. Bij deze 
evenementen zijn vooral ouders en familieleden van leerlingen en studenten aanwezig die al veel 
geld aan hun kinderen besteden. Het werven van donaties in het toekomstig werkveld zoals bij 
producenten en organisatoren van evenementen waarbij LMIPA betrokken is (bijvoorbeeld met 
stages) is effectiever gebleken. 
 
Doneren kan door het aanklikken van een donatiebutton op de website van de Foundation. Na 
ontvangst van de bijdrage ontvangt de gever automatisch een bedankje per e-mail. Mensen  of 
organisaties die anderszins een donatie willen geven, ontvangen een bevestigingsbrief met een 
betaalverzoek. In overleg kan een gever het bestedingsdoel van zijn of haar donatie labelen, 
bijvoorbeeld voor een project of investering (nooit voor een specifieke leerling of student). Eenmaal 
per jaar ontvangen de donateurs een verzoek om opnieuw hun jaarbijdrage over te maken. 
Donateurs ontvangen minstens een keer per jaar een uitnodiging voor een evenement waarbij 
leerlingen en studenten van LMIPA zijn betrokken.  
 
Sponsoring is niet mogelijk. De Foundation maakt namen van donateurs alleen openbaar 

na toestemming van de gever of op verzoek van de donateur. 
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2.3 Activiteiten van LMIPA 
 
De Foundation sluit aan bij activiteiten van het LMIPA die kansen bieden om fondsen te werven. Zo is 
in 2019 bovenop de prijs van de kaarten voor de eindpresentaties 1 euro extra gerekend die ten 
goede is gekomen aan de Foundation. Fondsenwerving en ondernemerschap maakt deel uit van het 
curriculum van de beroepsopleiding. Afgesproken is dat studenten als leeropdracht fondsen zullen 
werven voor de Foundation. 
 

2.4  Projectsubsidies 
 
De Foundation steunt projecten van het LMIPA, maar initieert ook samen met LMIPA projecten. Het 
gaat daarbij om het verbeteren van de onderwijsfaciliteiten of projecten zoals de vergroting van het 
publieksbereik vergroten, het enthousiasmeren van jongeren voor de podiumkunsten, of nascholing 
van alumni. Dergelijke projecten gaan de draagkracht van de Foundation al snel te boven gaan. In 
dergelijke gevallen zal de Foundation een beroep doen op fondsen met doelstelling die aansluit bij 
het betreffende project. 
 
2.5 Legaten en schenkingen  
 
Een belangrijke inkomstenbron voor veel goede doelen organisaties zijn legaten en notariële 
schenkingen. Op de website staat daarom hoe men de Foundation fiscaal vriendelijk te begunstigen. 
In het Fondsenboek van Walburg Pers is in dit kader een advertentie geplaatst. 
 
 

3. Bestedingsbeleid 
 
3.1 Bestemmingen 
 
De Foundation wil alle talentvolle kinderen en jongeren de kans te geven een volwaardige opleiding 
te volgen aan het LMIPA, ongeacht de financiële middelen van hun ouders. Daarnaast wil het  
speciale projecten mogelijk maken. Meer concreet betekent dit dat de Foundation financiële 
bijdragen kan verlenen aan: 
 

A. leerlingen/studenten van de vooropleidingen, mbo- en hbo-opleidingen verbonden 

aan LMIPA voor zaken als reiskosten, lesgelden, studiemateriaal en bijzondere 

uitgaven; 

B. projecten zoals master classes, workshops, studiereizen, honours programma’s, 

internationalisering, bijzondere bijscholing medewerkers; nascholing van 

afgestudeerden, gastdocenten/gastchoreografen, ontwikkeling nieuw lesmateriaal; 

C. projecten die een breed publiek, met name jongeren, willen laten kennis maken 

met podiumkunsten van LMIPA. 

D. verbetering van faciliteiten van LMIPA zoals inrichting en materialen. 

 

 
3.2  Voorwaarden bij individuele aanvragen 
 
Algemeen 

 De leerling/student of wettelijk vertegenwoordiger indien de leerling/student jonger is dan 
18 jaar, dient de steunaanvraag in via het aanvraagformulier op de website 
www.marthastalent.nl. 

 Leerlingen en studenten van LMIPA zijn getoetst op hun talent. Bij persoonsgebonden 
aanvragen geldt derhalve geen aanvullende toets op het talent van de leerling of student.  

http://www.marthastalent.nl/
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 Kosten voor levensonderhoud of huisvesting komen niet in aanmerking voor vergoeding.  

 Wanneer andere fondsen of overheden normaliter de kosten dekken waarvoor een bijdrage 
wordt gevraagd, dient de aanvrager zich eerst tot die instanties te wenden en een eventuele 
afwijzing te overleggen. 

 Bij toewijzing dient de begunstigde een akkoordverklaring te ondertekenen met 
daarin de voorwaarden van de toewijzing.  

Lesgelden 

 Bijdragen voor lesgeld kunnen worden toegekend aan leerlingen van de vooropleidingen die 
hiervoor een bijdrage ontvangen van het Jeugd Cultuur Fonds of een vergelijkbaar 
gemeentelijk fonds. Dit fonds toetst het inkomen van de aanvrager. Een aanvullende 
inkomenstoets is derhalve niet nodig.  

 Leerlingen uit de vooropleidingen die niet in aanmerking komen voor een bijdrage uit het 
een gemeentelijk Jeugd Cultuur Fonds, kunnen alleen in bijzondere omstandigheden in 
aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) tegemoetkoming van de lesgelden. 

 Studenten van mbo en hbo komen alleen in bijzondere gevallen in aanmerking voor 
vergoeding van lesgelden, wanneer zij kunnen aantonen buiten hun schuld geen aanspraak 
te kunnen maken op overheidsfinanciering/lening. 

 Toegekende bijdragen voor lesgelden worden niet uitgekeerd aan de aanvrager, maar 
overgemaakt naar de betreffende opleiding van LMIPA. 

Reiskosten 

 Aan reiskosten van studenten van mbo en hbo kan alleen worden bijgedragen wanneer zij 
kunnen aantonen buiten hun schuld geen aanspraak te kunnen maken op 
overheidsregelingen. 

 
3.3 Voorwaarden projectaanvragen 
 

 Alleen medewerkers en leerlingen/studenten van LMIPA kunnen een aanvraag indienen. 
Aanvragen kan alleen via het aanvraagformulier op de www.marthastalent.nl 

 Het bestuur toets de aanvragen en raadpleegt zo nodig een of meer referenten. 

 Getoetst wordt of het project binnen de doelstelling van andere fondsen valt, en zo ja, of het 
project daar ter financiering is aangeboden. 

 Aanvragen voor faciliteiten kunnen alleen door het bestuur van LMIPA worden ingediend.  

 Het bestuur zal doorgaans voorwaarden verbinden aan een toewijzing waaraan de aanvrager 
moet voldoen zoals het leveren van bewijsstukken of een rapportage over de (voortgang 
van) het project. 

 Deze rapportage kan de foundation gebruiken in haar publiciteit.  

 Indien bij een toewijzing voorwaarden zijn gesteld, dient de aanvrager zich akkoord te 
verklaren met de voorwaarden die aan de toewijzing zijn verbonden. 

 Tegen een afwijzing van een steunverzoek is geen beroep mogelijk. 
 
 

4. Communicatie en marketing 
 
Communicatie en marketing is de basis voor succesvolle fondsenwerving. Waar mogelijk worden de 
doelstellingen van de Foundation onder de aandacht gebracht. De Foundation beschikt over een 
eigen website. Aan het einde van iedere lesperiode ontvangen relaties een nieuwsbrief over het wel 
en wee van LMIPA en met nieuws van de Foundation. LMIPA brengt nieuwe leerlingen en studenten 
op de hoogte van de aanvraagmogelijkheden. 
 
De Foundation is sinds 12 juni 2014 door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (Culturele ANBI). Dit geeft aantrekkelijke fiscale voordelen voor donateurs. 

http://www.marthastalent.nl/
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Het Centraal Bureau voor de Fondsenwerving houdt toezicht op de goede doelen in Nederland. Deze 
toezichthouder heeft de Foundation op per 1 mei 2019 erkend als goed doel. Alleen goede doelen 
die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de Erkenning krijgen. Zo kunnen donateurs ervan 
uitgaan dat Erkende Goede Doelen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig 
omgaan met elke euro, verantwoording afleggen en zich onafhankelijk laten controleren. Voor de 
marketing en communicatie is de erkenning van groot belang en de Foundation zal er uiteraard voor 
zorgen aan de eisen van de erkenning ook in de komende jaren te blijven voldoen.  
 
De stichting publiceert niet over donateurs tenzij op verzoek van de donateur, over door de 
Foundation toegekende steun aan individuen.  
 
 

5. Organisatie 
 
5.1 Bestuur 
 
Het bestuur bestaat op dit moment uit drie personen en is eindverantwoordelijk voor de werving, 
beheer en besteding van gelden. Een lid van de directie van LMIPA is als toehoorder aanwezig bij de 
bestuursvergaderingen. Een medewerker van LMIPA ondersteunt het bestuur en verzorgt de externe 
communicatie. Masman en Bosman, accountants en belastingadviseurs, te Den Haag beheert de 
financiën en behandelt ingediende aanvragen.  
 
Aanvragen voor ondersteuning worden voor advies voorgelegd aan de Algemene Commissie van het 
LMIPA. Het bestuur besluit over aanvragen. Dit kan bij unanimiteit ook digitaal.  
 
Het bestuur kan –ad hoc- een beroep doen op adviseurs, referenten en vrijwilligers betreffende alle 
zaken de Foundation betreffende. Namen van referenten worden niet bekend gemaakt.  
 
Het bestuur ontvangt geen vergoeding. Eventuele onkosten zijn wel declarabel. De stichting heeft 
geen personeel. Medewerkers kunnen eventueel extern worden ingehuurd. 
 
5.2 Financieel beleid 
 
Voor de start van het nieuwe boekjaar (per 1 september) stelt de Foundation een 

begroting op waarin de gerealiseerde winst- en verliesrekening van het voorafgaande 

jaar of jaren is opgenomen. De kosten van fondsenwerving mogen gemiddeld niet hoger 

uitkomen dan 25% van de inkomsten, conform de regels van het Centraal Bureau 

Fondsenwerving. Eventueel vermogen wordt op een spaarrekening geplaatst of met een 

laag risicoprofiel belegd. Het vrij besteedbaar vermogen mag niet groter zijn dan de 

gemiddelde inkomsten over drie jaar. 

 
De Foundation voldoet aan de publicatieverplichting  die de belastingdienst/overheid stelt t.a.v. een 
ANBI op basis van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen 1994. 
 


