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Doel & missie:  
Stichting Girls in woods, gesitueerd in Den Haag heeft tot doel het initiëren, ontwikkelen en doen 
uitvoeren van activiteiten op het gebied van de kunsten, met name theater-, muziek- en 
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filmproducties, performance art, literatuur, podcasts en fotografie, en gericht op, maar niet 
uitsluitend tot jeugd en jongeren. 

Girls in woods wil jongeren van diverse achtergrond, kleur en milieu, met en zonder 
theaterervaring of ambitie, een stem geven. Dit doen zij door hun blik op de wereld te delen met 
publiek, en die te vertalen naar nieuwe producties voor een jonge generatie. Een belangrijke pijler 
voor Girls in woods is de vrouwelijke blik. Door het vrouwelijk perspectief centraal te stellen geeft 
Girls in woods een jonge generatie nieuwe, herkenbare, gelaagde verhalen en personages. 

Algemeen nut:

De stichting zal binnen haar doelstelling als algemeen nut beogende instelling het algemeen 
belang dienen. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:


- Het creëren van mogelijkheden en voorzieningen in materiële en immateriële zin waarbinnen dit 
doel kan worden gerealiseerd.


- Het organiseren van in ruime zin met deze activiteiten gerelateerde projecten op educatief, 
sociaal-artistiek, journalistiek en promotioneel vlak.


- Het aanbieden van deze activiteiten aan organisaties zoals theaters, popinstellingen, media, 
onderwijsinstellingen, musea, festivals, expositieruimtes, buurt en clubhuizen.


- Het afsluiten van contracten met deze organisaties


- Het betrekken van jeugd en jongeren voor bezoek en/of deelname aan de activiteiten en het 
stimuleren van hun artistieke ontplooiing in algemene zin


- Het te baat nemen van alle andere wettig middelen welke geacht kunnen worden het bereiken 
van het gestelde doel te bevorderen.


De stichting heeft geen winstoogmerk. Een eventuele winst kan uitsluitend worden aangewend 
ten bate van een algemeen maatschappelijk belang. Ook uit de feitelijke werkzaamheden van de 
stichting blijkt dat de stichting het algemeen belang dient en geen winstoogmerk heeft.


Cultural governance 
Voor het bestuur van Girl in woods wordt de code Cultural governance 2019 in acht genomen. De 
bestuursleden vinden zich niet in een situatie van belangenverstrengeling en er is een rooster van 
aftreden opgesteld. De voorzitter, Moos van den Broek is te bereiken op e-mailadres: 
moosvandenbroek@gmail.com 
 
Beloningsbeleid 
De aankomende jaren zal Girls in woods voornamelijk op projectbasis werken en daarom geen 
personeel in dienst nemen in de zin van het aangaan van een arbeidsrechtelijke relatie. Het 
streven is om alle medewerkers, ook de spelers, volgens de richtlijnen van de CAO voor Toneel en 
Dans, per project, te betalen.  
 
Beloningsbeleid bestuurders 
De leden van het bestuur hebben geen recht op een vergoeding. Hun inzet is onbezoldigd. 
Onkosten die direct verband houden met uitvoering van hun functie worden vergoed. 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Activiteiten 2021-2022


The Afterparty 
Een audio performance in Paard Den Haag op 7,9 en 11 juli. 


No man’s land 
Voor 2021 - 2022 heeft Girls in woods als hoofdproject No man’s land. In dit project streeft Girls in 
woods naar verschillende uitingen voor publiek. Girls in woods werkt intensief samen met 
jongeren in het thema ‘escapisme’. Girls in woods wil vier producties in het thema naar buiten 
brengen:


- No man’s land #1, performance 


- No man’s land #2, audiotour met jongeren


- No man’s land #3, podcast en fotoserie


- No man’s land #4, enscenering nieuwe toneeltekst


Samenwerkingen 
Girls in woods gaat om dit te realiseren samenwerkingen aan met de volgende organisaties: 
PAARD Den Haag, DOX Utrecht, Theaterschool Rabarber en Theater De Nieuwe Regentes.


Subsidies 
Om deze producties te kunnen realiseren vraagt Girls in Woods subsidie aan bij de volgende 
fondsen: Het Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds Podiumkunsten, Fonds 21 en Gemeente Den 
Haag. Daarnaast verwerft Girls in woods inkomsten uit kaartverkoop.


2021 - 2024 
Naast de activiteiten geeft Girls in woods in 2021 een nieuw beleidsplan vorm voor 2022 - 2024. 
Daarin worden de plannen geconcretiseerd voor de volgende (theater) seizoenen en de 
benodigde stappen geformuleerd naar kunstenplan 2025 -2029.


 
Financiën 

Vermogen: 
Het vermogen is op het moment van oprichting in 2021 nog nul. Het vermogen van de stichting 
zal worden gevormd door:


- Opbrengsten uit kaartverkoop en andersoortige activiteiten als het organiseren van workshops


- Giften en donaties


- Subsidies en sponsorbijdragen


- Schenkingen, erfstellingen en/of legaten


- Alle andere verkrijgingen en/of baten


Girls in woods streeft naar een gezonde mix van subsidies uit publieke fondsen, private fondsen 
en publieksinkomsten. 


Het bestuur verleent na ondertekening van het directiestatuut volmacht aan de directie voor alle handelingen 
die vallen binnen de door het bestuur jaarlijks vastgestelde begroting, ter uitvoering van het bijbehorende 
goedgekeurde projectplan.




De financiële verantwoording vindt per boekjaar plaats.De jaarrekening zal in te zien zijn via de 
website www.girlsinwoods.nl.


Ingezamelde gelden en goederen zullen voornamelijk besteed worden aan werkzaamheden van 
natuurlijke personen, te weten; artistieke en zakelijke leiding, regisseren, schrijven, acteren, 
vormgeven en presenteren van en in de producties van Girls in woods.


Daarnaast zullen ingezamelde gelden worden besteed aan materiele kosten als decorstukken, 
kostuums en technische apparatuur ten behoeve van de producties.


Girls in woods wil op termijn ook investeren in een online platform en ondersteunende materialen 
als podcast apparatuur, software en foto apparatuur. 
 
Subsidies 
De ontwikkeling van The Afterparty wordt gefinancierd door de balkonregeling van Fonds 
Podiumkunsten.



