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Dit document is een verdere uitwerkingen van de statuten, zoals opgesteld door E.D de Jongh 
notaris gevestigd te Dronten op 27 oktober 2015 en gewijzigd op 5 oktober 2016. 
 
Uit de statuten: 
De stichting heeft ten doel:  
het stimuleren van de ontwikkelingen en vernieuwingen op cultureel - gebied.  
2.2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:  
- het verzorgen van optredens;  
- het (doen) organiseren van (culturele) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten;  
- zowel nationaal als internationaal - al datgene te doen of te laten - verrichten wat naar het 
oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is  
2.3. De stichting beoogt niet het maken van winst. 
 
Uitwerking: 
De stichting draagt de naam: Stichting Matthijs Rolleman Producties, als werkeenheid  
kunsteducatie wordt Golden Cage gehanteerd, terwijl Matthijs Rolleman Producties het geheel 
van de (muziek)theater sectoren bevat. De werkeenheden zijn niet gedeponeerd bij de kamer 
van Koophandel. 
 
Uit de statuten: 
7.5. Het bestuur is gerechtigd een directeur en/of andere gesalarieerde medewerkers voor de 
stichting te benoemen.  
7.6. De directeur regelt de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting, hij/zij bereidt het 
beleid voor en voert het uit. Het bestuur stelt het beleid vast.  
7.7. De directeur is belast met het uitvoeren van de door het bestuur genomen besluiten.  
7.8. De directeur kan naast het bestuur de stichting in en buiten rechte op - basis van een aan 
hem/haar te verlenen algemene volmacht, welke volmacht al dan niet beperkt is 
vertegenwoordigen. 
 
Uitwerking: 
De directeur draagt zorg voor directe en indirecte acquisitie; de ontwikkeling van nieuwe 
programma's en de algemene aansturing. Tevens kan de directeur samenwerkingsverbanden 
aangaan en productionele taken uitvoeren t.b.v. uitvoeringen. De directeur heeft binnen deze 
taken volledige volmacht van het bestuur. 
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