‘Investeren in Cultuur’

Stichting Deventer Cultuurfonds
Beleidsplan 2015 - 2020

De Stichting Deventer Cultuur Fonds is geregistreerd als een ANBI instelling.
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Openheid is het toverwoord.
Samenwerking is de succesformule.
Initiatief en creativiteit zijn handelsmerken.
Verantwoord en zorgvuldig omgaan met mens en
middelen zijn de belangrijkste uitgangspunten.
Cultuur midden in de samenleving.

2

1.

Doelstelling van de Stichting Deventer Cultuurfonds

De Stichting Deventer Cultuur Fonds wil met middelen verkregen uit giften, legaten en
schenkingen de culturele diversiteit van Deventer vergroten. Daarmee kan de culturele en
maatschappelijk waarde van de stad in het algemeen en de functie van de Deventer Schouwburg
in het bijzonder versterkt worden. De stichting heeft geen winstoogmerk. Eventuele winsten
worden geïnvesteerd in en zijn bestemd voor activiteiten en initiatieven die passen binnen de
doelstelling van de stichting.

2.

Bestemming voor giften, legaten en schenkingen

De middelen die verkregen worden uit giften, legaten en schenkingen worden voor diverse
doeleinden aangewend.


Het optimaliseren van de huisvesting en installaties van culturele instellingen.



Het ondersteunen van bijzondere culturele en/of maatschappelijke projecten die passen
binnen de doelstellingen van de stichting, zoals het organiseren van festivals met een
cultureel en/of maatschappelijk doel.



Het aanwenden van middelen voor incidentele personele ondersteuning teneinde bepaalde
culturele of maatschappelijke projecten en initiatieven mogelijk te kunnen maken, passend
binnen de doelstellingen van de stichting.
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3.

Het bestuur van de stichting

Het bestuur van de Stichting Deventer Cultuurfonds bestaat uit de heer Jacob Hendrik Joseph
Maria van der Graaf, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Deventer Schouwburg
(voorzitter) en de heer Alexander Hendrik Kühne, directeur/bestuurder van de Deventer
Schouwburg (lid). De nog aan te stellen bestuursleden (maximaal 7) dienen een sterke binding te
hebben met Deventer en haar culturele opdracht. Het bestuur zetelt in Deventer. De stichting is
opgericht voor onbepaalde tijd.
De bestuursleden zijn benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar.
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel recht op
vergoeding van in hun functie gemaakte kosten. Elk half jaar wordt tenminste één vergadering
gehouden. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan
het kalenderjaar.

4.

Instelling in het nut van het algemeen

De Stichting Deventer Cultuurfonds is in het bezit van een ANBI beschikking van de
belastingdienst en voldoet derhalve aan de voorwaarden van deze beschikking. Voor goede
doelen organisaties (GDO’s) geldt daarnaast een code van goed bestuur, die destijds door de
commissie Wijffels is opgesteld. Deze code is opgenomen in het CBF-keurmerk, waarmee
toezicht wordt gehouden op alle goede doelen in Nederland. De stichting streeft er naar dit
keurmerk zo spoedig mogelijk te verkrijgen.
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5.

Het Fonds

Op het gebied van giften, legaten en schenkingen is elke bijdrage – groot of klein – even
waardevol. Niettemin brengen wij een rangorde aan bij het vermelden van de hoogte van het
geschonken bedrag. We onderscheiden grote, middelgrote en kleine gevers. Groot is een bedrag
boven € 10.000,- Middelgroot is een bedrag tussen € 2.500,- en € 10.000,- Een ‘kleine’ gever
geeft een bedrag kleiner dan € 2.500,- Voor alle gevers geldt een hartelijk bedankt. Alle
schenkers worden vermeld in de seizoenbrochure, sponsorbrochure en op de website van de
Deventer Schouwburg.
Het fonds beschikt over de juiste fiscale en juridische kennis en waarborgen om binnen het fiscale
regime optimaal uw gift te verantwoorden.
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6.

Daadkracht

Het bestuur van de Stichting Deventer Cultuurfonds wil zich niet alleen actief, maar vooral
proactief opstellen. Zij doet dit door de aanwezigheid en de doelstellingen van het fonds
nadrukkelijk te promoten in de Deventer samenleving. Daarbij wordt met name contact gelegd
met notarissen, banken en serviceclubs. Het aanbieden van concrete projecten geeft het bestuur de
mogelijkheid actief op zoek te gaan naar giften en schenkingen. Het bestuur gaat met
zorgvuldigheid om met het vertrouwen dat in haar wordt gesteld. Een goede verantwoording en
een zorgvuldig beheer van de binnengekomen middelen, beschouwt het bestuur als
vanzelfsprekend. Het bestuur adviseert schenkers over de regels die de fiscus stelt aan giften,
legaten en schenkingen. Waar nodig wordt de hulp van een accountant ingeroepen.

7.

Financiële doelstelling

Het bestuur van de Stichting Deventer Cultuurfonds stelt zicht ten doel om vanaf 2016 jaarlijks
tenminste € 50.000,- aan schenkingen te realiseren. Het bestuur werkt op vrijwillige basis en de
stichting kent een kleine post van onkosten, die direct verrekend worden met de Deventer
Schouwburg.

8.

Uitnodigende stappen voorwaarts

De Stichting Deventer Cultuurfonds zet uitnodigende stappen voorwaarts om zichzelf een
centrale positie in stad en samenleving te verwerven. Plaatselijk en regionaal. Zij nodigt iedere
founder, gever of entrepreneur uit om met haar in gesprek te gaan.
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De Stichting Deventer Cultuurfonds
Leeuwenbrug 2
7411 TJ Deventer
Telefoon: 0570 – 683 500
Email: info@deventerschouwburg.nl
Website: www.deventerschouwburg.nl / www.deventercultuurfonds.nl
Secretariaat:
Mevrouw A.N. (Annick) Lieuwen
Telefoon: 0570-683510
Email: directie@deventerschouwburg.nl
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