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INLEIDING

In december 2020 is de Stichting Cultuurfonds Stichtse Vecht opgericht.
Reden voor oprichting is het wegvallen van het in 2015 opgerichte fonds op
naam met dezelfde naam (Cultuurfonds Stichtse Vecht) bij het Prins Bernhard
Cultuurfonds.
In september 2020 heeft het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds
Utrecht aan de gemeente Stichtse Vecht laten weten te willen stoppen met
de lokale fondsen in Houten en Stichtse Vecht. Einddatum van het fonds op
naam Cultuurfonds Stichtse Vecht is gesteld op 31 december 2020. Hierdoor is
een hiaat ontstaan in de wijze waarop de gemeente Stichtse Vecht culturele
activiteiten in Stichtse Vecht wil ondersteunen.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse
Vecht gaf aan dat de oprichting van een lokaal cultuurfonds de beste optie
zou zijn voor het wegvallen van het fonds op naam Cultuurfonds Stichtse
Vecht. De voor de gemeente en het culturele veld in Stichtse Vecht goed
bevallen werkwijze van het Prins Bernhard Cultuurfonds wordt overgenomen
door de nieuwe Stichting Cultuurfonds Stichtse Vecht.
De Stichting Cultuurfonds Stichtse Vecht kan jaarlijks rekenen op een vaste
gemeentelijke bijdrage van € 100.000. Dit is eenzelfde bedrag als de
gemeente eerder verstrekte aan het fonds op naam bij het Prins Bernhard
Cultuurfonds. Andere inkomsten van de stichting zijn de overgebleven gelden
van het fonds op naam van het Prins Bernhard Cultuurfonds, donaties/giften
van particulieren, bedrijven en fondsen.
Dit beleidsplan geldt alleen voor het jaar 2021, vanwege het feit dat dit het
eerste jaar werkzame jaar is van de stichting Cultuurfonds Stichtse Vecht. Het
streven is om in 2021 een meerjaren beleidsplan te publiceren. In dit
beleidsplan lichten wij de doelstelling en werkwijze van de stichting toe en
vertellen wij hoe het Cultuurfonds Stichtse Vecht wordt beheerd.
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DOELSTELLING

Het doel van de Stichting Cultuurfonds Stichtse Vecht is
➢ het borgen en stimuleren van cultuur en cultuuruitingen in de
gemeente;
➢ het bevorderen van cultuurdeelname voor en door inwoners van de
gemeente Stichtse Vecht;
➢ het informeren en enthousiasmeren van inwoners en bezoekers van de
gemeente Stichtse Vecht over het 'cultuurschoon' dat Stichtse Vecht te
bieden heeft;
➢ het versterken van de cultuursector in de gemeente Stichtse Vecht;
➢ het stimuleren van een onderscheidend cultuuraanbod in de
gemeente;
➢ het stimuleren van extra financiering voor kunst en cultuur in de
gemeente Stichtse Vecht
Alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn.
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ORGANISATIESTRUCTUUR EN FINANCIEN

Organisatiestructuur
De organisatie kent een ‘platte structuur’ en bestaat uit een bestuur met 5
bestuursleden. Daarbinnen functioneert het dagelijks bestuur bestaande uit een
voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het bestuur kan een beroep doen op de rechterhand van het bestuur: de ambtelijk
secretaris/contactpersoon. Deze is verantwoordelijk is voor de ondersteuning van het
bestuur inzake de administratieve en communicatieve taken. Daarnaast vervult
deze bezoldigde functionaris een cruciale rol ten aanzien van de afhandeling van
de aanvragen tot bijdrageverlening en –vaststelling.

Financiën
Cultuurfonds Stichtse Vecht is een startend fonds. Het fonds ontvangt jaarlijks een
bijdrage van € 100.000 van de gemeente Stichtse Vecht. Daarnaast kan het in het
2021 rekenen op een bedrag van het Prins Bernhard Cultuurfonds dat bestemd was
voor het lokale cultuurfonds Stichtse Vecht (€ 90.000) Verder zijn er toezeggingen
door een particulier cultuurfonds (€ 200.000) en kijken we hoe het zogenoemde
Patronenfonds voortgezet kan worden (€ 25.000).
Voor 2021 hanteert de stichting het principe dat maximaal 10% van het beschikbare
budget van het Cultuurfonds Stichtse Vecht wordt besteed aan overheadkosten. Dit
is binnen de marges die daarvoor gelden.
Minimaal 90% is daarmee bestemd voor bijdrageverstrekking of rechtstreeks
daarmee samenhangende kosten. Voor het jaar 2021 hanteren we dat 25% van het
beschikbare budget wordt gereserveerd voor het volgend jaar. Op deze manier
houden we ook voor 2022 voldoende middelen over ondersteuning van culturele
activiteiten die een duidelijke link hebben met Stichtse Vecht.
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RICHTLIJNEN AANVRAAG

Alle culturele organisaties in Stichtse Vecht die een cultureel initiatief nemen, zoals
het organiseren van een concert, tentoonstelling, festival of educatieproject kunnen
een bijdrage aanvragen uit het Cultuurfonds Stichtse Vecht. De voorstellen moeten
voldoen aan de volgende voorwaarden:
Het fonds behandelt in principe alleen aanvragen:
•
•
•
•

van rechtspersonen zonder winstoogmerk (stichtingen/verenigingen) met een
statutaire doelstelling binnen de werkterreinen van het fonds;
die niet gericht zijn op belangen van één of enkele personen;
in omvang en tijdsduur beperkt zijn;
zich op een concrete, brede doelgroep richten.

Het fonds draagt alleen bij aan cultuur en cultuurhistorische initiatieven die
verbonden zijn aan Stichtse Vecht, dat wil zeggen projecten die:
•
•

in Stichtse Vecht plaats vinden of
een duidelijke link hebben met Stichtse Vecht.

De volgende onderwerpen worden wel vanuit het Cultuurfonds Stichtse Vecht
ondersteund:
•
•

personeels- en organisatiekosten gerelateerd aan het project;
zowel amateur- als professionele producties komen in aanmerking voor een
bijdrage uit het cultuurfonds Stichtse Vecht

De volgende onderwerpen worden niet vanuit het Cultuurfonds Stichtse Vecht
ondersteund:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

inhoudelijk projecten met een politiek, religieus of overwegend sociaalmaatschappelijk doel;
activiteiten met een fondsenwervend oogmerk;
prijzen, prijsuitreikingen e.d. van andere organisaties;
exploitatiekosten, reguliere investeringen e.d.;
initiatieven waarvoor het fonds alle kosten zou moeten dragen;
projecten zonder wezenlijk tekort (afgaand op begroting en dekkingsplan);
projecten die reeds (goeddeels) zijn gerealiseerd op het moment van
beoordeling;
investeringen, aankopen en restauraties;
deelname aan opleidingen, congressen, symposia en studiereizen
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PROCES AANVRAAG EN VASTSTELLING

Het proces van de aanvraag en vaststelling is verdeeld in 3 fases:
Fase 1 Aanvraag en besluitvorming tot bijdrageverlening
Fase 2 Het plaatsvinden van de activiteit
Fase 3 Verantwoording en besluitvorming tot bijdragevaststelling

Fase 1 Aanvraag en besluitvorming tot bijdrageverlening
● De aanvraag bestaat uit een project- of activiteitenplan met een begroting en PR
& marketingplan en wordt ingediend via het aanvraagformulier op de website van
het Cultuurfonds Stichtse Vecht
● De aanvraag wordt ingediend voor een activiteit die plaats vindt na de datum
van besluitvorming van de aanvraag. Voorbeeld; u vraagt een bijdrage aan voor
een activiteit die in juli plaats vindt, u kunt uiterlijk een aanvraag indienen voor de
besluitronde in juni (indienen voor half mei).
● Na ontvangst wordt de aanvraag getoetst op volledigheid en het voldoen aan de
criteria en vervolgens inhoudelijk in behandeling genomen. Indien de aanvraag
onvolledig is of niet voldoet aan de criteria, gaat deze retour naar de aanvrager en
krijgt deze 2 weken de tijd om de aanvraag aan te passen. Vervolgens start de
afhandelperiode van 4-6 weken. Het bestuur komt per kwartaal bij elkaar om over
de ingediende aanvragen een besluit te nemen.
● De aanvrager ontvangt een ‘besluit tot bijdrageverlening’. Hierin is de verleende
bijdrage en de hoogte van een eventuele bevoorschotting opgenomen.
● De verleende bijdrage is voorlopig van aard. De definitieve bijdrage wordt door
het bestuur vastgesteld na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling. Voor
aanvragen tot € 1.000 geldt een voorschot van 100% van het gehonoreerde bedrag.
Voor aanvragen van € 1.000 tot € 10.000 is dit maximaal 75% van het gehonoreerde
bedrag en aanvragen vanaf € 10.000 is dit maximaal 50% van het gehonoreerde
bedrag.
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Fase 2 | Het plaatsvinden van de activiteit
De activiteit wordt uitgevoerd zoals beschreven in de ingediende en goedgekeurde
aanvraag tot bijdrageverlening.
Fase 3 | Verantwoording en besluitvorming tot bijdragevaststelling
● Binnen 6 weken na afloop van de activiteit wordt een verantwoording ingediend
via de website van het Cultuurfonds Stichtse Vecht of per e-mail aan
info@cultuurfondsstichtsevecht.nl. Dit bevat naast een inhoudelijk en financieel
verslag ook foto’s van de activiteit en publiciteitsuitingen.
● Bij de beoordeling van de verantwoording worden door het bestuur de ramingen
(plan en begroting) vergeleken met de aanvraag (inhoudelijk en financieel verslag).
Op basis daarvan wordt bepaald wat de definitief te ontvangen bijdrage is.
● Als het vastgestelde bedrag hoger is dan het voorschot, dan wordt het verschil
door het Cultuurfonds Stichtse Vecht bijbetaald. Bij een lager vastgesteld bedrag
dan wordt het verschil door de aanvrager terugbetaald.
● Het door het bestuur van het Cultuurfonds Stichtse Vecht genomen besluit wordt
meegedeeld in het zogenaamde ‘besluit tot bijdragevaststelling’. Daarin staan o.a.
de vastgestelde bijdrage en als van het verleende bedrag wordt afgeweken de
motivatie van het niet geheel honoreren van de volledig bijdragevaststelling.
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TOT SLOT

Het Cultuurfonds Stichtse Vecht is een beginnend fonds. Als nieuw bestuur zijn wij erg
benieuwd naar de aanvragen van de cultuurorganisaties in Stichtse Vecht. Hopelijk
kunnen wij in 2021 net die steun geven die het culturele veld nu in coronatijden zo
hard nodig heeft. Wij hopen dat er veel culturele activiteiten georganiseerd kunnen
worden, ook al zal dit misschien met een kleiner publiek zijn of digitaal.
Voor meer informatie over het Cultuurfonds Stichtse Vecht, zoals contactgegevens,
KvK-nummer etc. verwijzen wij u door naar de website
https://cultuurfondsstichtsevecht.nl/

Dhr. Micha Hamel, voorzitter
Mevr. Marlies Vehmeyer, secretaris
Dhr. Jeroen Willem Klomps, penningmeester

9

