
Beleidsplan Stichting Parachute 2021–2025  
  
Doelstelling  
De stichting heeft ten doel het bevorderen van literatuur en het bieden van een 
podium aan (beginnende) schrijvers, dichters en beeldende kunstenaars  alsmede het 
aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van  boedelbeschrijving en voorts 
al hetgeen in de ruimste zin met één en ander  verband houdt, daartoe behoort en/of 
daartoe bevorderlijk kan zijn.   
  
Platform en tijdschrift  
De stichting realiseert dit doel in de vorm van een website/platform, tijdschrift, lezingen en 
optredens. De naam van het tijdschrift/platform is Elders. Alle publicaties hebben een 
gemeenschappelijk uitgangspunt (thema).  
  
In Elders gaat het over het vertrouwde en het onbestemde, over dromen en vertrekken, over 
arriveren en verdwalen en, in iedere betekenis van het begrip, over terugkeren. Of het nu om het 
‘hier’ of ‘elders’ gaat, steeds is één specifieke plek het uitgangspunt.   
  
Het platform/tijdschrift kent voor de beleidsperiode 2021-2025 de volgende rubrieken:  

• Columns  
• Redactioneel  
• Blog  
• Fotozaak   
• Besprekingen  
• Essays  
• Proza  
• Poëzie  
• Podcasts  
• Interviews  
• Over maken, lezen en kijken  
• Nieuws van elders (= niet de waan van de dag)   
• Nieuw bij In de Knipscheer  
• Over Elders  

 
De kopij daarvoor wordt geleverd door medewerkers en redacteuren. 
In samenwerking met uitgeverij In de Knipscheer zal er viermaal per jaar een papieren versie 
verschijnen. Naast de spontaan aangeboden bijdragen zullen ook schrijvers, dichters, 
essayisten en kunstenaars uitgenodigd worden te publiceren.  Deze papieren editie zal ook in 
de vorm van een e-book beschikbaar zijn.  
  
De website wordt onder verantwoordelijkheid van de redactie continu bijgehouden. Voor de 
website wordt gestreefd naar circa 5000 vaste volgers, het aantal abonnees van het tijdschrift 
zal oplopen van 35 tot 140 per jaar.  

  



 
     
Redactie  
De redactie bestaat uit een   
a. beoordelende redactie die kopij, goed- of afkeurt of terugstuurt ter verbetering,  

De redactie is deskundig op het gebied proza, poëzie, essays en non-fictie,  
b. eindredactie die zorgt voor correctie voordat de tekst geplaatst wordt,  
c. webredacteur/vormgever,  
d. aantal redacteuren voor de bovengenoemde rubrieken.  

 
Alle redacteuren hebben ruime ervaring als schrijver, dichter, journalist, beeldend kunstenaar. 
Daarnaast werkt het tijdschrift met medewerkers die regelmatig publiceren, recenseren, 
interviews afnemen en podcasts maken.  
  
Partners  
Elders, een Haags initiatief, is gericht op het hele land inclusief Vlaanderen, maar ook  
Suriname en Zuid-Afrika krijgen aandacht. Het gaat samenwerken met internationale, in Den 
Haag gevestigde festivals, zoals Winternachten en Crossing Border. Elders informeert zich 
over de thematiek/programmering van beide festivals en sluit met publicaties daarop aan. De 
festivals geven Elders een podium en vice versa. Ook werkt het samen met organisaties in 
Den Haag op het gebied van literatuur en de lokale boekhandel.  
Voor de samenwerking met Vlaamse initiatieven heeft Elders een Vlaamse ambassadeur.  
Uitgeverij In de Knipscheer is vaste partner en financiert de drukkosten van het papieren 
tijdschrift.  
  
Organisatie  
De redactie komt minimaal 4x per jaar bijeen onder leiding van de redactievoorzitter. Met 
uitzondering van de webredacteur werken alle redacteuren en medewerkers als vrijwilliger en 
ontvangen, net als de leden van het bestuur, geen vergoeding.   
In de beginfase zullen, bij gebrek aan vaste inkomsten, tekstbijdragen van derden alleen bij 
hoge uitzondering financieel worden vergoed. Uitgangspunt in de beginfase is dat 
redactieleden, auteurs en recensenten hun bijdragen gratis leveren.  
  
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de formele zaken. Het bestuur 
onderhoudt o.a. contacten met name de subsidieverstrekkers.  
   

  



  
Begroting 2021 - 2025  
  

Uitgaven  2021 2022 2023 2024 2025 
Totaal 5 

jaar  
Opstart kosten             

Technische opzet nieuwe 
website  1.100         1.100 

Totaal opstart  1.100        1.100 
Jaarlijkse kosten             

Webhosting  620 520 520 520 520 2.700 
Kosten 

webredacteur/webmaster  1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 8.500 
Drukkosten geprinte versie  500 500 2.000 2.000 2.000 7.000 

Kosten externen en vrijwilligers  250 350 400 450 500 1.950 
Kosten lezingen en optredens  75 175 275 375 475 1.375 

Promotie  300 300 300 300 300 1.500 
Representatie  250 250 250 250 250 1.250 

Administratiekosten   350 350 350 350 350 1.750 
Totaal kosten  5.145 4.145 5.795 5.945 6.095 27.125 

        
Inkomsten               

Dekking tot nu toe ic 
toezeggingen  4.750 1.750       6.500 

Saldo  -395 -2.395 -5.795 -5.945 -6.095 -20.625 
               

Subsidies div fondsen    1.500 1.500 .    3.000 
Bijdrage uitgeverij In de 

Knipscheer  500 500 2.000 2.000 2.000 7.000 
Opbrengsten advertenties  50 125 200 275 350 1.000 

Donaties  50 75 100 125 150 500 
Bijdragen abonnees  0 1.575 3.150 4.725 6.300 15.750 

Totaal inkomsten  600 3.775 6.950 7.125 8.800 27.250 
        

Exploitatieresultaat  205 1.380 1.155 1.180 2.705 6.625 
              

(opbouwvermogen  205 1.585 2.740 3.920 6.625 )   
               
  2021 2022 2023 2024 2025   

aantal abonnees                               
35  0 35 70 105 140   

abonnementsgeld                            
€ 45  0 1.575 3.150 4.725 6.300   

 
  

  



 
Toelichting  
  
Het streven is het platform en het tijdschrift zoveel mogelijk financieel onafhankelijk van 
subsidie te bekostigen. Daartoe zal het aantal abonnees van 2021 tot 2025 telkens per jaar met 
35 abonnees moeten groeien, waardoor er in 2025 140 abonnees zullen zijn. Het 
abonnementsgeld bedraagt € 45,–. Deze abonnementsgelden zullen in eerste instantie gebruikt 
worden voor de productiekosten van Elders. Later kunnen zij ingezet worden als 
ondersteuning van talent, door hen voor hun bijdragen aan Elders financieel te vergoeden. 
Naast een abonnement kunnen geïnteresseerden ook doneren. Ook zal getracht worden via 
advertenties inkomsten te generen. In de startfase zal een aantal fondsen worden 
aangeschreven met de vraag ons in de startfase financieel te ondersteunen.  
Op termijn zal het overschot in een Elders-fonds kunnen worden gestort, van waaruit 
eventuele coachingstrajecten aan talenten aangeboden kunnen worden, maar ook 
ondersteuning bij eerste publicaties van romans dan wel dichtbundels.  
   
Het financiële vermogen van de stichting zal op een spaarrekening bij de ING worden 
ondergebracht.  
  
Namens het bestuur,  
  
Peter den Hollander  
Voorzitter/penningmeester  
  
Hein van der Hoeven  
Secretaris  
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