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BELEIDSPLAN – IN GOED GEZELSCHAP VAN LAURA  

 
ANBI gegevens: 
Stichting In Goed Gezelschap van Laura 
Rombout Hogerbeetstraat 109-36  
1052 VW Amsterdam  
 
RSIN: 822765548 
KvK: 50474189 
 
 
Bestuur en beloningsbeleid:  
Jaap Hendrik Willem Koster – Voorzitter 
Arjen Klaes Levison – Penningmeester 
Sacha van Tongeren – Lid  
 
Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld. Het bestuur functioneert binnen het Bestuur + 
Directiemodel met een ruim mandaat voor de directie. Het volgt de regels van de Governance Code 
Cultuur. Het bestuur stelt de beloning van de directie vast. Deze ligt onder de norm van de WNT. Het 
personeel volgt de CAO theater. 
 
 
Doelstelling: 
Stichting In goed gezelschap van Laura heeft als doel het produceren en presenteren van nieuw werk 
in Laura’s eigen genre: Stand-up filosofie. Zij staat als zichzelf op het podium en voert een gesprek 
met het publiek.  Een gesprek dat zowel humoristisch als filosofisch is. 
 
 
Beleid in hoofdlijnen: 
Visie – Laura van Dolron is iemand die een eigen en oorspronkelijk oeuvre heeft gecreëerd en dat 
verder ontwikkelt. Iemand die niet in projecten denkt, maar in een bestendige praktijk. In een 
doorlopend gesprek, niet alleen met haar publiek maar meer en meer ook met het theaterveld en de 
wereld buiten het theater.  
 
Missie – Laura van Dolron is ondanks al haar ervaring en haar naam, nog altijd grillig, inspirerend en 
gedecideerd genoeg om haar repertoire alsmaar weer innovatieve impulsen te geven. Ze werkt nog 
steeds vanuit het ongebroken idealisme dat de wereld beter moet worden dat daar verdomd goede 
kunst voor nodig is. Goed in de kwalitatieve betekenis, maar zeker ook in demorele zin van het 
woord. Kwetsbaar is Laura altijd op twee manieren: door te durven delen wat we vaak verbergen, en 
door iets te beloven, iets te durven pretenderen, iets te willen genezen en te willen leren. Laura 
gebruikt haar artisticiteit nadrukkelijk om een maatschappelijk morele missie vorm te geven. Om te 
laten zien dat de wereld beter kan of al mooier is dan wij vaak denken.  
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Financieringsmodel: 
Het financieringsmodel van Stichting In goed gezelschap van Laura ziet er als volgt uit: 
 

 Werving van gelden bij publieke als private fondsen 
 Recettes uit verkoop projecten / performances 
 Eventuele opbrengsten sponsoring / bijdragen 

 
 
 
 
 


