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Inleiding 
 
De Stichting Huub Oosterhuis Fonds is opgericht in 2014 te Amsterdam (statutaire zetel) bij 
gelegenheid van de 80e verjaardag van Huub Oosterhuis.  
 
De Stichting Huub Oosterhuis Fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling en bezit de ANBI 
status. 
 
Dit plan is opgesteld op basis van de statuten zoals vastgesteld bij de oprichting, de missie, 
visie en doelstelling van de stichting en de activiteiten van de afgelopen jaren. Het geeft als 
volgt inzicht in de manier waarop de stichting haar werkzaamheden vormgeeft om haar 
doelstelling te bereiken: 
 

- Doelstelling, missie en visie van de stichting 
- Werkzaamheden (projecten) van de stichting 
- Het bestuur 
- Financiën 

 
1. Doelstelling, missie en visie 
 
- De stichting heeft ten doel het bevorderen van de verspreiding en bekendheid van het 

gedachtengoed en het oeuvre van Huub Oosterhuis, in de meest ruime zin van het 
woord, zoals omschreven in haar statuten. 

- De Stichting Huub Oosterhuis Fonds is een ideële organisatie en heeft geen 
winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten. 

 

De stichting is in 2014 opgericht ter gelegenheid van de 80e verjaardag van Huub Oosterhuis. 
Huub Oosterhuis is een Nederlands dichter, schrijver, theoloog, denker en illustrator. Hij heeft 
een groot aantal teksten geschreven waarmee hij, vanuit Ekklesia Amsterdam (voorheen: 
Amsterdamse Studenten Ekklesia, sinds 1960), de praxis van de liturgie en kerkelijk leven in 
Nederland diepgaand heeft beïnvloed. Zijn teksten, proza en poëzie, zijn in talloze publicaties 
en boeken en, voor zover van muziek voorzien, in partituren en geluidsdragers vastgelegd. 
Huub Oosterhuis is daarnaast ook altijd actief geweest binnen verschillende maatschappelijke, 
politieke en culturele netwerken. Hij is stichter en mede-initiatiefnemer van meerdere 
cultuur- en debatpodia, zoals De Populier, later De Balie, de Rode Hoed en De Nieuwe Liefde 
te Amsterdam. Zijn werk en gedachtegoed is ook wijd verbreid, onder andere in Vlaanderen 
en de Duitstalige landen. Het is de wens van Huub Oosterhuis om zijn werk onder te brengen 
in een stichting, zodat het ook na zijn dood verder uitgedragen kan worden.  

 



 

 

2.  Werkzaamheden 

Stichting Huub Oosterhuis Fonds organiseert jaarlijks verschillende activiteiten die terug te 
vinden zijn in de activiteitenkalender op de website. Daarnaast richt de stichting zich onder 
andere op PR van verschillende activiteiten via sociale media en (digitale) vastlegging en 
beheer van de bibliografie en discografie van het werk van Huub Oosterhuis. 

 
3. Stichtingsbestuur 
 
Het bestuur van de Stichting Huub Oosterhuis Fonds bestaat uit: 
 
Elte Rauch  - Voorzitter 
Irene van den Heuvel  - Secretaris 
Ratna Kroneman - Penningmeester 
Kees Kok - Algemeen bestuurslid 
Carola Oranje  - Algemeen bestuurslid 
Ad van Nieuwpoort  - Algemeen bestuurslid 

 
De stichting wordt door de bestuursleden op vrijwilligersbasis gerund.  

 
4. Beloningsbeleid 
 
De bestuursleden ontvangen geen beloning.  
 
5. Werven van gelden  

Gelden worden geworven uit giften en donatieacties rondom bijzondere gelegenheden. De 
contacten met donateurs en samenwerkingspartners worden onderhouden middels 
periodieke nieuwsbrieven en events. Daarnaast wordt breed ingezet op fondsenwerving, 
bijvoorbeeld door het inzetten van multimedia en sociale media. 

6. Beheer en besteding van vermogen  

De besteding van het vermogen wordt verantwoord in de jaarrekening van de stichting.  

Het beheer van de geldmiddelen en het andere vermogen van de vereniging berust bij de 
penningmeester. De geldmiddelen worden aangewend om het doel van de stichting - het 
optimaal functioneren en het behalen van de stichtingsdoelstelling– mogelijk te maken. 
 

Gegevens Stichting Huub Oosterhuis Fonds  

De algemene gegevens van de Stichting zijn als volgt: 

Statutaire naam:  Stichting Huub Oosterhuis Fonds 

Organisatietype:  Stichting 



 

 

Opgericht:   7 februari 2014 

Fiscaal nummer (RSIN): 853933959 

Banknummer (IBAN): NL35 TRIO 0197 8764 98 

Vestigingsadres: [Keizersgracht 102 (gebouw ‘De Rode Hoed’) 1015 CV 
Amsterdam] 

Website: www.huuboosterhuis.nl 

E-mailadres: info@huuboosterhuis.nl 
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