
ANBI gegevens 
 
Naam en fiscaal nummer:  
Stichting Prospero 
Fiscaal./ANBI nummer: 8055.55.924 
 
Contactgegevens:  
Postadres: Populierstraat 136 
2565 MP Den Haag 
 
 
Bestuurssamenstelling:  
Carla Versluys, voorzitter 
Erna de Klerk, penningmeester/secretaris 
Bas van Nooten, lid 
Bert Jansma, lid 
 
Doelstelling:  
De vele gezichten en de indrukwekkende diepgang van hedendaagse jazz en fusies van jazz 
met andere muzikale en culturele stijlen onder de aandacht van een groter publiek brengen.  
Statutair: de stichting stelt zich tot doel mensen in aanraking te brengen met dat wat echt is 
in het leven en in henzelf. Zij doet dit o.a. door het organiseren van culturele evenementen 
die voldoende kwaliteit in zich dragen om mensen los te maken van het dagelijkse patroon, 
even te laten stilstaan en op nieuwe gedachten te brengen. Prospero beweegt zich op het 
terrein waar avontuurlijke culturele ontmoeting van hoge kwaliteit nieuwe wegen creëren.   
 
Beloningsbeleid:  
Bestuur: onbezoldigd. 
Directeur: betaalde parttime functie; op dit moment onbezoldigd. 
Vrijwilligers: ontvangen een reis-/onkostenvergoeding. 
 
 
Verslag uitgeoefende activiteiten: 
Stichting Prospero organiseert sinds 1996 culturele projecten waaronder vooral jazz 
gerelateerde concerten. Prospero programmeert de concerten op diverse (openbare) 
locaties. Zij verzorgt hiervoor de programmering, de pr-werkzaamheden, de financiering, de 
organisatie en/of verricht coördinerende werkzaamheden. Ook initieert Prospero nieuwe 
samenwerkingsverbanden, festivalideeën, multiculturele theaterproducties en andere 
activiteiten in combinatie met muziek zoals o.a. filosofie en jazz of wijnproeverij met jazz. 
Inmiddels beweegt Prospero, die ooit als spirituele stichting begon en lezingen, cursussen en 
workshops die oosterse filosofieën, westerse psychologie, beeldende kunsten, 
bewegingskunsten en muziek met elkaar combineerde, zich weer meer op het verbindende 
pad, in brede zin des woords.  
 
2020 
De samenwerking met natuurorganisaties op de Veluwe op het gebied van respect voor wild 
en natuur heeft dit jaar voor het eerst vorm gekregen. Dat resulteerde in een filmproject met 
Luc Enting. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Prospero zich ook op dat terrein meer wil 
gaan inzetten.  
 
Financiële verantwoording: 
Zie hiervoor het laatste jaarverslag in naastgelegen pdf-document.  


