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Introductie

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Taptoe Waalwijk. 

De Stichting is ontstaan uit het initiatief van Show- and Marchingband Cornu Copiae Waalwijk (CCW) om jaarlijks een
kleinschalige Taptoe te organiseren op een hockeyveld aan de rand van Waalwijk. En de wens van Gemeente 
Waalwijk en publiek om de Taptoe naar het historische Raadhuisplein te verplaatsen en daarmee gelijktijdig meer 
reuring in het lokale centrum te creëren. 

Omdat CCW zich primair wil focussen op haar verenigingsdoelstelling ‘het beoefenen van instrumentale muziek en
het bevorderen van de muzikale vorming’ en niet beschikt over capaciteit om een dergelijk evenement financieel en 
organisatorisch mogelijk te maken is in goed overleg besloten dit evenement uit de vereniging CCW te halen en 
hiervoor een aparte Stichting op te richten per datum 13 februari 2020 met als doel een eerste Taptoe te organiseren 
op Zaterdagavond 26 september 2020. 

Dit beleidsplan richt zich op de periode 2020 – 2022 waarin vanuit het opstartjaar gebouwd gaat worden naar
een organisatorisch – en financieel zelfredzame stichting. 



Visie

In een tijd waarin ‘consumenten’ verwend zijn met alles wat in de markt aangeboden wordt en iedere 
organisatie moet ‘vechten’ om aandacht voor zijn product of dienstverlening, moet je jezelf onderscheiden
van andere aanbieders in de markt.  

Het is daarom de ambitie van de Stichting, om Taptoe Waalwijk meer te laten zijn dan een avond waarin 
muzikanten met show en muziek de toeschouwers een geweldige avond bezorgen. En alhoewel in 2020 hier
de focus op ligt, zal er ook al een eerste sneak preview zijn van onze ambitie om uit te groeien naar een 
Theater Taptoe waarin ook ruimte is voor zang, dans en toneel om daarmee een breder publiek te bereiken. 
Daarnaast zal het programma zich op termijn uit gaan breiden met een dagprogramma waardoor het 
winkelend publiek al een voorproefje krijgt van het avondprogramma. 

Missie

De missie van de Stichting is het jaarlijks organiseren en financieel mogelijk maken van een muzikaal Taptoe evenement 
in het centrum van Waalwijk om:
• de Taptoe traditie in Waalwijk te borgen passend binnen de huidige tijdsgeest.
• podium te bieden aan cultuur-amateurgezelschappen in de breedste zin van het woord zodat mensen hun talenten

kunnen laten zien en ontplooien.
• meer positieve reuring in het Waalwijkse (winkel) centrum te creëren.
• de bezoekers een mooi en aantrekkelijk programma te bezorgen, zonder verplichte entreegelden, 

om Waalwijk van zijn mooiste kant te laten zien. 
Op deze manier draagt de Stichting maatschappelijk bij aan de culture zichtbaarheid en leefbaarheid binnen 
de gemeente Waalwijk. 



Doel

Vanuit de start in 2020 het jaarlijkse Taptoe evenement uitbouwen van een avondprogramma met muziekkorpsen 
naar een Theater Taptoe met een afwisselend programma van muziek, zang, dans en/of toneel voor minimaal 
1.200 toeschouwers die gratis of tegen een niet verplichte bijdrage van het programma kunnen genieten. 
In de middag zal het avondprogramma ingeluid worden door optredens in het winkelgebied van Waalwijk.

Strategie

• Het doel wordt gerealiseerd door nauwe contacten en samenwerking met Gemeente Waalwijk en 
Tavenu Jongerencentrum met betrekking tot organisatie. 

• Voor de programmering van landelijke muziekkorpsen wordt gebruik gemaakt van een commissie waarin 
de ervaring en betrokkenheid van Cornu Copiae Waalwijk is vertegenwoordigd. 

• Voor overige programma onderdelen wordt de samenwerking gezocht met ervaringsdeskundigen uit vooral 
de regionale theaterwereld en kunstencentrum Waalwijk. 

• Voor het bijeenbrengen van fondsen, aantrekken van sponsorgelden en werven van donateurs  (geld en natura) 
is een speciale sponsorcommissie actief die met o.a. sponsorpakketten haar netwerk benadert. 

• Omdat de stichting geen winstoogmerk heeft en de inkomsten volledig ten gunste komen aan het realiseren van 
het Stichtingsdoel, vraagt de Stichting een culturele ANBI status aan waardoor sponsoring extra aantrekkelijk 
wordt gemaakt.  Zelfs wanneer de Stichting zou ophouden te bestaan, worden deze gelden ingezet voor een 
gelijksoortig doel. 



Het Stichtingsbestuur

Het Stichtingsbestuur bestaat uit 5 leden waarbij één van de leden namens – en als lid van 
Cornu Copiae Waalwijk de samenwerking zal borgen tussen Stichting en CCW. 

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. 

Het Stichtingsbestuur staat opgesteld voor het realiseren van de beoogde doelen waarbij ze 
ondersteund wordt door commissies. 

• De Voorzitter stemt af met Gemeente Waalwijk en de Commissie Organisatie (Tavenu).

• De Secretaris / Communicatie & PR wordt secretarieel ondersteund door Corry Sperber.

• De penningmeester focust primair op beheer en verantwoording financiële middelen.

• Programmering werkt samen met de Programmeringscommissie die veel
ervaring inbrengt vanuit Cornu Copiae Waalwijk. 

• Financiering houdt zich bezig met sponsoring, sponsoren en subsidies
in samenwerking met ambassadeurs. 

De Stichting heeft geen mensen in dienst en bestaat alleen uit vrijwilligers. 

Voorzitter

Jan van Dijk

Programmering

Jan Burmanje

Financiering

René van Boxtel

Secretaris

Richard van Riel

Penningmeester

Sjef Opperman



Eénmalige Website, 
notaris, administratie, 

film, pers etc. 
5.000

Opstart en creëren naamsbekendheid met 1e

Taptoe Waalwijk op het Raadhuisplein

Financiële raming Taptoe Waalwijk 2020 t.m. 2022

2e Taptoe 3e Taptoe

Structurele 
Gemeentelijke 

bijdrage
7.500

Rabobank 
Stimulerinsgfonds

5.000

Sponsoring en 
donaties

6.000

Sponsoring en 
donaties
14.000

Exploitatie van  
16.000 excl. 
toekomstige 

uitbreidingen zoals 
een dag programma

Sponsoring en 
donaties

9.000

Structurele 
Gemeentelijke bijdrage

7.500

Exploitatie van
21.500 incl. 
toekomstige 

uitbreidingen zoals een 
middag programma

Rabobank 
Stimulerinsgfonds

5.000

Exploitatie van  
21.500 incl. 
toekomstige 

uitbreidingen zoals een 
middag programma


