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Op 2 maart 2015 is de Stichting opgericht en op 9 maart 2015 was de inschrijving in het register 
van de Kamer van Koophandel een feit. Ondanks het gebroken boekjaar heeft het bestuur ervoor 
gekozen over het jaar 2015 een bestuurs- en financieel verslag uit te brengen.

De stichting was oorspronkelijk bedoeld om de uiteindelijke nalatenschap van Hiske Gerbrandy te 
beheren en te besteden aan het statutaire doel, namelijk het stimuleren van beeldende kunst en de 
ontwikkeling van beeldend kunstenaars in de meest brede zin van het woord. 
Op verzoek van de beoogde bestuursleden is de Stichting opgericht bij leven van de legataris, die 
jaarlijks een gebudgetteerde dotaties doet aan de Stichting.

Op 8 oktober 2015 kwam het bericht van de Belastingdienst dat de culturele Anbi-status was 
toegekend per de datum van oprichting.

Het bestuur heeft in het boekjaar 2x vergaderd.
In de vergadering van 6 mei zijn allerlei huishoudelijke zaken besproken en geregeld, zoals een 
huishoudelijk reglement, de website met het aanvraagformulier en een taakverdeling. Ook de 
eventuele uitbreiding van het bestuur is besproken, en vooralsnog afgewezen.

Door de late toekenning van de Anbi-status is niet eerder dan in de tweede helft van het jaar 
bekendheid gegeven aan de stichting onder beeldend kunstenaars. De Stichting was in afwachting 
van de gift van H Gerbrandy. Op 23 september vond de tweede bestuursvergadering plaats, alwaar 
twee aanvragen voor studie-/reisbeurzen werden besproken. De ene werd overigens weer 
ingetrokken, de andere werd toegekend.
In deze vergadering werden ook de meerjarenbegroting en het meerjarenbeleidsplan goedgekeurd. 
Deze documenten waren in verband met de Anbi-aanvraag door de secretaris opgesteld.
Aan het formulier op de website werd een vakje voor het invullen van de motivatie toegevoegd.
Ook werden diverse wijzen van promotie uitgewisseld.

Aan het einde van het boekjaar kwamen 9 aanvragen binnen welke in de bestuursvergadering van 
januari 2016 zouden worden behandeld. Hierbij bleek dat de sociale media een belangrijke bron 
voor promotie en bekendheid van de Stichting zijn.
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