
Bestuursverslag 2016 Stichting Gerbrandy Cultuurfonds

Het kalenderjaar 2016 was het eerste volledige boekjaar van de Stichting.

Het bestuur heeft in het boekjaar driemaal vergaderd, op 25 januari, 30 mei en 26 september. 

In 2016 zijn in totaal 18 aanvragen voor een reis-/studiebeurs besproken, van 10 vrouwelijke 
en 8 mannelijke kunstenaars. Hiervan zijn er 11 toegekend en 7 afgewezen. Een aanvraag die 
is toegekend betrof een 2-jarige opleiding aan de Malmö School of Art. Deze is toegekend 
omdat ook het Prins Bernhardfonds een beurs toekende en het educatieve element van de 
aanvraag overduidelijk aanwezig was.
Het totale uitgekeerde bedrag aan subsidies bedroeg € 10.600. Inclusief kosten komen de 
uitgaven in 2016 uit boven de inkomsten van de donaties van €10.000. Hiermee is derhalve 
ingeteerd op de opgebouwde reserve in 2015. Ook de kosten van de zakelijke rekening gingen
omhoog nadat in het eerste jaar van een Starterspakket bij de ING was geprofiteerd.

Het bestuur heeft besloten dat zij bij het beoordelen van de aanvragen eerst alle aanvragen op 
haar merites beoordeelt, en toetst aan de criteria van de Stichting. Het bedrag dat de Stichting 
in kas heeft, behoeft dus in een jaar niet opgemaakt te worden. Als het aangevraagde bedrag 
in enige vergadering uitkomt boven het vermogen van de Stichting, legt het Bestuur een 
rangorde aan waardoor goedgekeurde aanvragen toch kunnen afvallen. Tenzij de Donateur 
een extra storting wenst te doen.
De meeste afgewezen aanvragen legden onvoldoende nadruk op het educatieve en/of 
ontwikkelelement van de reis. Een enkele aanvraag betrof het verzoek om een bijdrage in de 
productiekosten van een film of hoorspel of van een kunstwerk, hetgeen buiten de doelstelling
van de Stichting valt. Een aanvraag werd met terugwerkende kracht ingediend en om die 
reden afgewezen.

Het bestuur heeft eisen geformuleerd waaraan de financiële verantwoording en het verslag 
voor op de website moeten voldoen. Deze worden in de bevestigingsmail aan de aanvrager 
uiteengezet. Bij het schrijven van dit Bestuursverslag staan er 10 verslagen op de website van 
de Stichting.

Het bestuur besloot tot een km-vergoeding voor het bestuur bij het bezoek van een 
bestuursvergadering van €0,19/km excl. parkeerkosten.

In de mei-vergadering werden de balans en de rekening van baten en lasten 2015 
goedgekeurd. Deze zijn op de website van de Stichting gepubliceerd. 

Voor wat betreft PR: Van twee toegekende beurzen is het verslag niet alleen op de website van
de Stichting maar ook in het blad BK-Informatie geplaatst, nl. die van Marcel Prins en van 
Harald Schole. Via Harald Schole is een stukje geplaatst in het blad Kunstenaarsmaterialen. 
De extra activiteiten van de bestuursleden op Facebook hebben ruim 200 likes opgeleverd en 
extra aandacht voor de Stichting gegenereerd. Ook enkele subsidiënten maakten enthousiast 
reclame voor de Stichting op hun Facebookpagina. Zulks kwam dan ook tot uiting in het 
grote(re) aantal aanvragen in het boekjaar.


