Profielschets Stichting Samenwerkende Culturele en
Maatschappelijke Organisaties (SCMO)
Beschrijving van de aard en de omvang van de organisatie
Algemene omschrijvingen en doelstellingen
Op 5 september 2016 is stichting SCMO opgericht. De stichting Samenwerkende Culturele en
Maatschappelijke Organisaties is een ondernemende organisatie op het gebied van cultureelmaatschappelijke activiteiten van de aan de stichting gelieerde stichtingen: Cultuurplaats Gilze
Rijen (marktplaats voor cultuureducatie in het basisonderwijs), VIP voor elkaar
(vrijwilligersinformatiepunt) en CCGR (Culturele Centra Gilze en Rijen: De Boodschap en De
Schakel: zaalverhuur, theater en film).
De stichting heeft tot doel het faciliteren van alle activiteiten van alle aan de stichting gelieerde
organisaties in de ruimste zin van het woord.
Dit doel probeert de stichting te verwezenlijken door ten behoeve van alle aan de stichting
gelieerde organisaties:
1.
beheeractiviteiten te verrichten;
2.
het bestuur voeren;
3.
de administratie te verzorgen;
4.
activiteiten te verrichten op het gebied van organisatie, advies en begeleiding.
Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van dit doel.
Bestuursmodel

Organogram

Koepelstichting
Samenwerkende Culturele
en Maatschappelijke
Organisaties

(SMCO)

Stichting CCGR
(Verhuur, theater, film en
evenementen. Culturele
Centra Gilze en Rijen)

B.V. CCGR
(horeca-activiteiten
Culturele
Centra Gilze en Rijen)

Stichting VIP

Stichting Cultuurplaats

(Vrijwilligers informatiepunt
en projecten)

(Cultuur educatie en
participatie op school, na
school en in de vrije tijd)

Personeel
Stichting SCMO heeft geen personeel op de loonlijst. Binnen Stichting CCGR staat er anno 2020
ca. 8,6 fte op de loonlijst, verdeeld over 14 vaste medewerkers. Daarnaast vallen onder CCGR
nog ca. 150 vrijwilligers, voornamelijk binnen de diverse werkgroepen van lokale initiatieven.
Binnen B.V. CCGR zijn ca. 14 oproepkrachten horeca werkzaam en 4,7 fte vaste medewerkers.
Stg. VIP heeft ca. 1,4 fte, verdeeld over 2 vaste medewerkers, en tientallen vrijwilligers werkzaam
op het VIP-loket en in diverse projecten. Stg. Cultuurplaats (incl. Coördinatie Brede School) heeft
2,1 fte, verdeeld over 3 medewerkers.
Financiën
Dochterstichtingen, Cultuurplaats en VIP-voor-elkaar maken deel uit van de basisvoorzieningen in
de gemeente Gilze en Rijen en worden als zodanig grotendeels gesubsidieerd door de gemeente
op basis van een meerjarenplan. Cultuurplaats ontvangt ook een provinciale subsidie vanuit de
Cultuurlopergelden. Voor projecten worden vaak andere geldbronnen gezocht zoals fondsen,
sponsors of crowdfunding.
Dochterstichting CCGR is tevens een basisvoorziening in de gemeente Gilze en Rijen (2 locaties:
Cultuur Centrum De Boodschap in Rijen en Cultuur Centrum De Schakel in Gilze) en wordt voor
een steeds kleiner deel gesubsidieerd door de gemeente. Deze subsidie wordt verstrekt op basis
van een meerjarenbeleidsplan, waaronder een meerjaren-onderhoudsplan. Incidenteel worden
investeringssubsidies aangevraagd bij de gemeente.
Het grootste deel van de inkomsten moet komen uit de verhuur van ruimtes en de opbrengst van
horeca. Deze laatste activiteiten zijn ondergebracht in de BV CCGR, van waaruit het grootste deel
van het horecapersoneel verloond wordt. Daar waar mogelijk wordt voor de stichting een derde
geldstroom gezocht bij fondsen, sponsors en crowdfunding.
Samenstelling en omvang directie
De organisatie kent een eenhoofdige raad van bestuur.
Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de directie wordt rekening gehouden met de
aard en de omvang van de stichting.
Factoren die daarbij een rol kunnen spelen zijn:
1.
De aard en cultuur van de stichting;
2.
De organisatiestructuur en complexiteit van de stichting;
3.
Het aantal werknemers van de stichting;
4.
De samenstelling van de belanghebbenden bij de stichting;
5.
De wijze van financiering van de stichting en de beschikbare subsidies.
Websites dochterstichtingen:
www.ccgr.nl
www.cultuurplaats.nu
www.vipgilzerijen.nl

