Jaarverslag en
jaarrekening
Cultuurfonds Stichtse
Vecht
2021

1

Inleiding
Op 17 december 2020 is het Cultuurfonds Stichtse Vecht opgericht. Het is per 1 januari
2021 actief gaan opereren. De oprichting van dit fonds was een gevolg van het
stopzetten van de samenwerking tussen de Gemeente Stichtse Vecht en het Prins
Bernhard Cultuurfonds, dat met haar lokale fondsen stopte. Sinds november 2014 was
er een samenwerking tussen deze twee partijen, waarbij het PBF de volledige
afhandeling van subsidieaanvragen door culturele verenigingen en organisaties
overnam. Hiertoe ontving het PBF € 100.000,- per jaar vanuit de gemeente plus vanaf
2019 € 23.000,- per jaar vanuit het zgn. Patronenfonds, bestaande uit externe donateurs
die een vijfjarige overeenkomst hebben getekend waarbij zij fiscaal aantrekkelijk €
1000,- per jaar schenken. Een financiering van de culturele sector middels combinatie
van publieke en private middelen dus.
Na het beëindigen van deze samenwerking door het PBF medio 2020 is besloten een
volledig zelfstandig lokaal Cultuurfonds op te richten, waarin naast de gemeente ook
andere externe donateurs middelen ter beschikking kunnen stellen. Het fonds heeft de
culturele ANBI-status.
RSIN/KvKnr: 862001080.

Doelstelling/missie
De statuten van de nieuwe stichting zijn 17 december 2020 opgemaakt bij
notariskantoor CMS Derks Star Busman te Amsterdam. Hierin staat de doelstelling van
het Cultuurfonds Stichtse Vecht vermeld:
-

Het borgen en stimuleren van cultuur en cultuuruitingen in de gemeente Stichtse
Vecht
Het bevorderen van cultuurdeelname voor en door inwoners van Stichtse Vecht
Het informeren en enthousiasmeren van inwoners en bezoekers van de
gemeente Stichtse Vecht over het ‘cultuurschoon’ dat de gemeente te bieden
heeft
Het versterken van de cultuursector in de gemeente Stichtse Vecht
Het stimuleren van een onderscheidend cultuuraanbod in de gemeente Stichtse
Vecht
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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Bestuur
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en vertegenwoordigt de
stichting. Het beslist over de aanvragen en bestaat uit de volgende personen:
Micha Hamel, voorzitter
Marlies Vehmeijer, secretaris
Arjan Wisseborn, penningmeester
Ester Prins, algemeen lid
Jannet van Zadelhoff, algemeen lid
Het bestuur heeft in 2021 vijf keer vergaderd. De werkzaamheden van het bestuur zijn
onbezoldigd.

Uitvoering en organisatie
Voor de uitvoering van de diverse taken heeft het bestuur een ambtelijk secretaris
aangesteld. Deze is verantwoordelijk voor het contact met/advies aan de verenigingen,
het verwerken van de aanvragen, het terugkoppelen hiervan naar het bestuur met een
preadvies, de organisatie van de vergaderingen (agenda opstellen, notuleren etc.), het
terugkoppelen van het bestuursadvies naar de aanvragers, de PR en communicatie, het
verwerken van alle financiën, het schrijven en uitvoeren van een communicatieplan, het
opstellen van een jaarverslag, contact met externe donateurs, websitebeheer etc. Zij
ontvangt hiervoor een vergoeding van € 1500,- per maand ex btw. (13 x).
De ambtelijk secretaris krijgt ondersteuning bij de boekhouding van een vrijwilligster
die hiervoor de maximale vrijwilligersvergoeding a € 1800,- per jaar ontvangt.
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Communicatie
Het CFSC communiceert haar doelstellingen en resultaten en activeert/ondersteunt de
verenigingen en donateurs middels:
-

De website: www.cultuurfondsstichtsevecht.nl
Kwartaalmailingen aan alle culturele verenigingen/organisaties in de gemeente
Stichtse Vecht
Artikelen/interviews in de lokale media
Posten van FBberichten en delen van berichten van gesteunde
verenigingen/organisaties op de eigen FBpagina en op de FB pagina Vechtstreek
Kwartaalmailingen naar de Patronen van Stichtse Vecht/uitnodigen speciale
events 1 a 2 x per jaar
Eén op een telefoongesprekken en mails met verenigingen voor beantwoorden
vragen en geven van advies.
Overige communicatieuitingen als promofilmpjes en outdoor signing.

Aanvragen en toekenningen
In 2021 zijn er in totaal 35 aanvragen binnengekomen bij het CFSV voor een bedrag van
€ 233.590,-.
Hiervan is € 169.065,- toegekend.
Vanwege de coronamaatregelen zijn diverse activiteiten opgeschort, waardoor nog geen
verzoek voor betaling ontvangen is. In totaal is inmiddels € 45.500,- uitgekeerd aan de
projecten die wel zijn doorgegaan en waarvan een deugdelijk betaalverzoek is
ontvangen.
Jaarrekening: zie Staat van baten en lasten 2021
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