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Statutaire doelstelling:
Het oprichten en in stand houden van een in wisselende samenstelling opererend
professioneel muziekgezelschap onder de naam LUDW!G, het mogelijk maken en
bevorderen van muziekuitvoeringen door dat gezelschap en al hetgeen daartoe
nuttig of bevorderlijk wordt geacht door het bestuur van de stichting.
Organisatievorm:
LUDW!G is een stichting en hanteert het bestuursmodel, waarin het bestuur
dagelijkse taken ten behoeve van de uitvoering van de stichtingsdoelstelling
delegeert aan een directie bestaande uit drie parttime freelance krachten. De
taken en verantwoordelijkheden van de directie zijn vastgelegd in een
werkomschrijving aangevuld met het tweejarige beleidsplan. Het bestuur van
LUDW!G komt minimaal 4 keer per jaar bijeen om lopende zaken en
toekomstplannen te bespreken, en het functioneren van de directie te evalueren.
LUDW!G is opgericht als collectief van musici. De structuur is vastgelegd in een
visiedocument waarin het bestuur een zakelijke controlerende en adviserende taak
heeft, en het collectief van musici - de Aangeslotenen- een artistiek-inhoudelijke
adviserende rol heeft. Daarnaast zijn de Aangeslotenen bevoegd projecten te
initiëren, voeren ze specifieke taken uit in de organisatie zoals bijvoorbeeld selectie
van gastmusici, heeft minimaal één Aangeslotene zitting in het stichtingsbestuur, en
fungeren ze als ambassadeur van LUDW!G.
Sinds de officiële oprichting is Peppie Wiersma artistiek leider van LUDW!G. Sinds 2018
voeren Irene Witmer en Nadine Zijp de zakelijke leiding, over resp. de orkestprojecten
en concerten in opdracht, en de projecten op eigen initiatief en/of met
maatschappelijke thematiek.

Bestuurssamenstelling:
Naam

Functie

Aantreden

Einde zittingstermijn

Mevrouw M.M.T.F.
Vencken
Dhr. J.M.C. Kok

Voorzitter

07-01-2019

07-01-2022

Penningmeester 01-10-2018

01-20-2021

Dhr. M.W.M. de Visser lid

16-03-2017

16-03-2020

Bezoldiging:
Het bestuur van LUDW!G is onbezoldigd.
LUDW!G heeft een administrateur en een zakelijk leider in dienst. De overige
medewerkers werken als freelancers en treden aan als projecten daarom vragen.
De oprichtingsvorm van LUDW!G als collectief wordt weerspiegeld in het
beloningsbeleid. De honoraria van freelancers werkzaam voor LUDW!G zijn zoveel
mogelijk gelijk, zowel voor uitvoerders als voor ondersteunende werkzaamheden.
Voor de beloning van freelance medewerkers, zij het in een ondersteunende of
uitvoerende rol, past LUDW!G waar mogelijk de Fair Practice Code toe.

