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Stichting Steunfonds Culturele Activiteiten ’s-Hertogenbosch 
 
  



Samenvatting op hoofdlijnen 
 
 
De Stichting Culturele Activiteiten ’s-Hertogenbosch (hierna te noemen Steunfonds)  
is opgericht in 2010. 
 
Doel 
De stichting heeft als doel “het bevorderen van culturele activiteiten in ’s-
Hertogenbosch en omgeving, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de meest ruime 
zin.” 
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
-financiële en organisatorische ondersteuning van projecten en initiatieven 
-het ondersteunen van projecten van andere initiatiefnemers 
-het samenwerken met andere, reeds bestaande, organisaties of stichtingen met 
een gelijkelijk doel 
-het werven van fondsen en giften 
 
Organisatie 
In 2019 is de stichting toegetreden tot de coöperatie “Alles voor de Kunst” om in 
gezamenlijkheid te werken aan één simpel doel: “Meer kunst en cultuur in ’s-
Hertogenbosch”. Daartoe versterken de diverse leden van deze coöperatie elkaar 
zoveel mogelijk en maken gebruik van elkaars middelen en expertise. 
Eveneens in 2019 is de stichting overgegaan naar een bestuursmodel in plaats van 
een model met een Raad van Toezicht. Een en ander is vastgelegd in een 
statutenwijziging. 
 
De huidige bestuurssamenstelling: 
E.G.H.M Haffmans (voorzitter) 
J.M.P.T. Tromp (secretaris) 
Vacature (penningmeester) dient in 2021 te zijn vervuld 
 
Beleidsdoelen 2021 
 
Tot op heden zijn de activiteiten van het Steunfonds beperkt. We steunden 
initiatieven die bij ons aanklopten, na beoordeling met financiële middelen. 
 
In het verleden werden grote en minder grote projecten ondersteund: 
Theatergezelschappen, festivals, publicaties (onder andere de cultuurkaart van ’s-
Hertogenbosch), de Verkadefabriek, amateurproducties etc. 
Ons beleid was afwachtend: we reageerden op vragen vanuit de culturele 
organisaties die een beroep op ons deden 
 
Na jaren van een dit wat passieve beleid heeft het bestuur van het fonds in  2020 
aangegeven zich te willen bezinnen op de toekomst. 
 



-De plotselinge komst van Corona in maart 2020 confronteert ons met een nieuwe 
realiteit. Men heroriënteert zich in de kunsten op de plaats in de samenleving.  
-Vanuit het lidmaatschap van de coöperatie Alles voor de Kunst komen andere 
vragen op het steunfonds af: waar kunnen we bijdragen aan de versterking van de 
andere leden van de coöperatie (vanzelfsprekend vanuit onze eigen doelstellingen) 
-Er is een intrinsieke behoefte van het bestuur om het steunfonds een actievere rol 
te laten vervullen 
 
2021 wordt daarom uitgetrokken om te werken aan een nieuw beleidsplan voor de 
komende jaren. 
 
We zullen daarin vastleggen op welke manier het Steunfonds gaat werken.  
In ieder geval dienen daarin aan de orde te komen: 
-een heldere omschrijving welke rol het fonds wil vervullen in de ontwikkeling van 
meer kunst en cultuur in de stad, in een periode van herstel na Covid. 
-hoe kan het fonds een actievere rol vervullen bijvoorbeeld door het ook zelf 
opzoeken van projecten die iets toevoegen aan de versterking van Kunst en Cultuur 
in ’s-Hertogenbosch en omgeving 
-moet het fonds zich beperken tot (mede) financiering of dient het ook te 
ondersteunen in de sfeer van adviezen, inzetten van netwerken, wellicht zelfs in de 
organisatie treden. 
-hoe kunnen de procedures (aanvraag, beoordeling, verantwoording) beter worden 
ingericht 
-in hoeverre kan het fonds revolverend zijn 
-op welke manieren kunnen de inkomsten van het steunfonds meer gespreid 
worden 
-op welke manier kan het steunfonds beter in beeld worden gebracht, zowel bij 
potentiële aanvragers als bij potentiële donateurs. 
 
Het bestuur van de stichting heeft een opdracht verstrekt aan een externe adviseur 
om voorstellen en analyses voor het nieuwe beleidsplan te doen. Eind 2021 dienen 
de nieuwe keuzes door het bestuur te zijn gemaakt. 
 
Hoe dan ook zal 2021 voor het fonds een tussenjaar worden. Een jaar waar de 
samenleving uit de beperkingen komt en waar in de loop van het jaar zal blijken 
welke ontwikkelingen deze crisis nalaat en in hoeverre ook het publieksgedrag 
duurzaam veranderd is.  
 
Tot de vaststelling van het nieuwe beleid zal worden voortgegaan op de eerder 
ingeslagen weg.  Culturele organisaties in ’s-Hertogenbosch en omgeving kunnen 
een beroep doen op financiële ondersteuning van het Steunfonds.  
 
De behoefte aan inspiratie, aan onderling contact, aan samenhang en aan een brede 
blik op de wereld zal blijven. We vinden dat kunst en cultuur bij uitstek in staat zijn 
die behoeftes in de samenleving te voeden. 
 
 
 



Financiën 
 
Aan de inkomstenkant wordt 2020 een mager jaar. Door de invloed van de 
Coronacrisis op de donateur(s) van de stichting zullen de inkomsten in 2020 nihil 
zijn. De meeste bedrijven hebben momenteel andere zorgen dan de ondersteuning 
van kunst en cultuur. Pas na 2021 zullen de inkomsten naar verwachting weer 
toenemen. 
 
De vermogenspositie is echter op orde. Er zijn geen vaste lasten, waardoor we in 
staat zijn onze uitgaves aan te passen aan de mogelijkheden. Gezien het vermogen 
is dat in 2021 niet nodig. 
 
 
Onze belangrijkste uitdagingen voor 2021 zijn: 
 

- Ondersteuning aan culturele organisaties zoveel mogelijk continueren 
- Invullen van de bestuursfunctie penningmeester 
- Een nieuw beleidsplan vaststellen voor de periode 2021-2024 
- Inhoud geven aan de bestuursdeelname Coöperatie Alles voor de Kunst 

 
 
December 2020, ‘s-Hertogenbosch 
 
 
Erica Haffmans 
Jan Tromp 
 


