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BELEIDSPLAN STICHTING FILOSOFISCH CAFE ZWOLLE 
 
Aan:   algemeen bestuur 
Van:  voorzitter 
Vastgesteld: 30 augustus 2022 
 
 

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling  

Achtergrond stichting. 
Het Filosofisch Café Zwolle is reeds in 1992 gestart met het doel het stimuleren van de filosofie-
beoefening in de regio Zwolle in de ruimste zin van het woord. Gestreefd wordt om mensen in de 
regio Zwolle te verbinden met filosofie en filosofische vraagstukken als uitgangspunt. De doelgroep is 
in principe iedereen met belangstelling voor zelfstandig nadenken en die in dialoog met anderen 
kennis en inzicht wil verwerven. Nadenken, leren verwoorden en reflecteren zijn bij uitstek 
voorwaarden voor het kunnen invullen van en deelnemen aan het culturele en maatschappelijke 
leven. Bijzondere aandacht krijgen jongeren vanaf de middelbare schoolleeftijd, omdat die nog aan 
het begin staan van hun deelname aan de samenleving. De stichting werkt samen met 
filosofiedocenten op scholen. Het filosofisch café staat voor een plek van ontmoeting. In Nederland 
zijn er meer van deze ontmoetingsplekken. Een vaste groep vrijwilligers organiseert per schooljaar de 
activiteiten.  

In 2020 is de vrijwilligersorganisatie en het bestuur vernieuwd en in januari 2021 is de Stichting 
Filosofisch Café Zwolle met zetel in Zwolle opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel met RSIN-nummer 862186791. 
 
Het bestuur bestaande uit vrijwilligers organiseert de activiteiten van de stichting en draagt zorgt 
voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de filosofie-bijeenkomsten. Het bestuur voert het beheer 
over de middelen, is verantwoordelijk voor de website www.filocafezwolle.nl en uitvoering van het 
jaarlijkse activiteitenplan.ga naar Cultuurmarktplaats	. 

De stichting geeft uitvoering aan de doelstelling in de volgende jaarlijks terugkerende activiteiten: 

1. openbaar toegankelijke lezingen. Doorgaans worden er per seizoen 6 à 7 lezingen 
georganiseerd bij en in samenwerking met De Stadkamer, de stadsbibliotheek in Zwolle. 
In 2020 is uitgeweken naar digitale bijeenkomsten (Zoom). 

2. socratische gesprekken en vorming in socratische gespreksvoering 
3. leesgroepen en boekbesprekingen en  
4. wandelingen en excursies met een filosofisch thema.  
5. debatten over actuele thema’s in het Jong Filosofisch Café 
6. bijzondere projecten, waarin de stichting de filosofie-beoefening inbrengt en verbindt 

met andere culturele of maatschappelijke activiteiten, zoals tentoonstellingen, 
publicaties en literaire avonden. 

 
De locaties van de activiteiten zijn verschillend naar gelang de aard van de bijeenkomst.  
 
De wijze van verwerving van inkomsten 
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 

- baten uit georganiseerde activiteiten en andere verkrijgingen; 
- schenkingen, erfstellingen en legaten; 
- subsidies voor bijzondere projecten en donaties. 
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Het bestuur van de stichting zal bij sympathisanten en belangstellenden onder de aandacht brengen 
dat de mogelijkheid bestaat het werk van de stichting financieel te ondersteunen door middel van 
schenkingen, donaties, erfstellingen en legaten.  

Het bestuur van de stichting vraagt subsidies aan voor bijzondere, initiële of terugkerende projecten 
die zij al dan niet met derden wil organiseren. 

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling  

Het bestuur van de stichting beschikt over het vermogen in eigen beheer. De ingezamelde gelden en 
goederen worden uitsluitend ingezet voor de activiteiten die de stichting organiseert. Dit gebeurt op 
basis van een jaarlijkse begroting waarin kosten en baten met elkaar in evenwicht zijn. De stichting 
streeft naar kostendekkendheid van de activiteiten. Een kleine reserve wordt aangehouden om 
tegenvallers op te vangen en om in te zetten als eigen bijdrage (cofinanciering) voor bijzondere 
projecten.   

Dynamisch jaarplanning: planvoorbereiding activiteiten  

2022-2023 
Het activiteitenplan voor het seizoen 2021-2022 is gericht op het weer zoveel mogelijk fysiek houden 
van bijeenkomsten en leesgroepen. Daarbij krijgt de opstart van het Jong Filosofisch Café prioriteit. 
 
Het wervingsplan voor inkomsten wordt gestart zodra de ANBI-status is verleend. 
 
Ook wordt enkele nieuwe projectideeën uitgewerkt om vanaf het najaar 2022 te organiseren. 
Daartoe wordt samengewerkt met Hogeschool Windesheim, Teachers College, om aankomende 
leraren filosofie en levensbeschouwing te betrekken bij het Jong Filosofisch Café. 
 
2022-2023 
Uitvoering reguliere activiteiten seizoen 2022-2023 
Extra: 

- project Teachers College, najaar 2022 t/m voorjaar 2023 
 
 
Huidige bestuurssamenstelling (per augustus 2022) 
DB-leden 
Nelly Sporre - voorzitter 
Gijs Jonkers - secretaris 
Ronald Wolbink – penningmeester 
AB-leden 
Rinske Ebbers-Salomons 
Joost Kuijper 
Theo van de Vliet 


