
Meerjaren beleidsplan 2015-2017 Stichting Gerbrandy Cultuurfonds
zie ook de website van de Stichting op www.gerbrandy-cultuurfonds.nl 

Doelstelling:

De Stichting is opgericht om uiteindelijk de nalatenschap van Hiske Gerbrandy (geboren 8 
november 1952 te Amsterdam) te besteden. Bij leven beschikt de stichting over toegezegde 
jaarlijkse donaties van Hiske Gerbrandy en eventuele overige donaties.

De Stichting heeft ten doel het stimuleren van beeldende kunst in Nederland in de meest brede zin 
van het woord.

Actueel Beleid:

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verstrekken van beurzen aan beeldend
kunstenaars, die voor hun kunstzinnige ontwikkeling enige tijd in het buitenland willen verblijven. 
Bijvoorbeeld, voor het volgen van studies, het volgen of geven van workshops, het verblijven in 
speciaal daartoe ingerichte kunstenaarsdorpen, het werken met speciale locale materialen, zulks ter 
beoordeling door het bestuur van de Stichting.

Voor vergoeding komen in aanmerking de reiskosten en de kosten van levensonderhoud ter plaatse 
voor de duur van maximaal 6 maanden.

Via social media, de website van de Stichting, via het Prins Bernhardfonds en andere 
cultuurfondsen en via het netwerk van de voorzitter die (conform statuten) tevens beeldend 
kunstenaar dient te zijn wordt bekendheid gegeven aan beeldend kunstenaars van de 
subsidiemogelijkheden van de Stichting. Er is een grote behoefte binnen de kring van de beeldend 
kunstenaars aan subsidies voor hun kunstzinnige ontwikkeling.

Werkzaamheden van het cultuurfonds

De Stichting houdt kantoor en is te bereiken op:
Valeriusstraat 130hs
1075GE Amsterdam.
KvK 62823035
RSIN 854971865 
mailadres: gerbrandycultuurfonds@gmail.com
website www.gerbrandy-cultuurfonds.nl 

De stichting is opgericht en de statuten zijn verleden op 2 maart 2015.

Het bestuur bestaat conform statuten uit:
– mevrouw Marian Bijlenga (voorzitter)
– mevrouw Stijntje A. Hallink (penningmeester)
– mevrouw Hiske Gerbrandy (secretaris)
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden voor de Stichting geen financiële 
vergoeding. 
De Stichting heeft geen betaalde medewerkers in dienst. 

http://www.gerbrandy-cultuurfonds.nl/
mailto:gerbrandycultuurfonds@gmail.com
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Het bestuur vergadert driemaal per jaar, in de periodes augustus/september, januari/februari en 
mei/juni. De data van de bestuursvergaderingen en de bijbehorende deadlines voor het indienen van
subsidieverzoeken worden gepubliceerd op de website van de Stichting.

Een gegadigde voor een subsidietoekenning kan haar/zijn aanvraag indienen via het 
aanmeldformulier op de website van de Stichting.

De secretaris bundelt de voor de deadline ontvangen subsidieverzoeken tot een vergaderstuk. Het 
bestuur besluit op de subsidieverzoeken op advies van de voorzitter (statutair zelf beeldend 
kunstenaar) en met meerderheid van stemmen. Het aantal gehonoreerde verzoeken hangt af van de 
stand van het vermogen van de stichting.
Het bestuur houdt tevens eenmaal per jaar haar jaarvergadering. Deze wordt gehouden in 
aansluiting op de bestuursvergadering in mei/juni.

Fondsenwerving

De Stichting heeft een rekeningnummer (tevens spaarrekening) bij de ING-bank, te weten IBAN 
NL76 INGB0006716678. 

De Stichting kan rekenen op een jaarlijkse dotatie van Hiske Gerbrandy van € 10.000 in 2015 en 
2016 en van € 20.000 in 2017. Zie ook de notulen van de eerste bestuursvergadering van 6 mei 
2015 en de bijgevoegde meerjarenbegroting.

Het primaire doel van de Stichting is de besteding van de nalatenschap van Hiske Gerbrandy 
voornoemd. Bij leven van de legataris wordt het vermogen van de Stichting gevormd door jaarlijkse
giften van Hiske Gerbrandy. De nadruk van de fondsenwerving ligt secundair op het werven van 
donaties elders. Via sociale media alsmede de website van de Stichting en via het netwerk van de 
voorzitter die tevens (zie statuten) beeldend kunstenaar dient te zijn wordt bekendheid gegeven aan 
de Stichting, haar doelstellingen en de mogelijkheid van het doen van (aftrekbare) giften.
De Anbi-status is een must voor de fondsenwerving.

Beheer fondsen en vermogen

Het Bestuur in casu de penningmeester (tevens controller conform statuten) beheert de 
(spaar)rekening alsmede het vermogen van de Stichting. Bij leven van de legataris zal het vermogen
bescheiden zijn en bestaan uit een jaarlijkse dotatie van Hiske Gerbrandy en (een beperkt aantal) 
giften van derden. De inkomsten van de Stichting worden beheerd op de ING (spaar)rekening, 
waardoor er enige, niet noemenswaardige rentevorming zal ontstaan. Het beleid is om de jaarlijkse 
dotaties minus de te maken kosten te besteden aan subsidie-uitkeringen.

Bij overlijden van de legataris zal de Stichting een vermogen van thans ca. € 1,3 miljoen (incl. de 
waarde van het onroerend goed uit de nalatenschap) gaan beheren. Te zijner tijd zal dan een 
financiële commissie van de Stichting worden opgericht die het Bestuur zal adviseren over het 
beheer van het vermogen.
De legataris heeft bij testament vastgelegd dat de Stichting alsdan haar vermogen aanspreekt voor 
subsidies en niet alleen de opbrengsten van het vermogen. Zonder verdere substantiële inkomsten 
van giften van derden aan de stichting zal het vermogen geleidelijk verminderen. Zodra het 
vermogen in zijn geheel is besteed, houdt de Stichting op te bestaan.



Besteding fondsen en vermogen

Het beleid van het Bestuur van de Stichting is de jaarlijkse dotaties minus de te maken kosten te 
besteden aan subsidie-uitkeringen. Dit beleid geldt bij leven van de legataris.

Bij overlijden van de legataris ontstaat er een nieuwe situatie waarbij de Stichting een substantieel 
vermogen zal gaan beheren. Het Bestuur zal alsdan tot een nieuw beleid besluiten over de besteding
van het vermogen alsmede eventuele giften van derden, waarbij de wens van de legataris leidend zal
zijn: nl. het vermogen geleidelijk aan te doen verminderen. Zodra het vermogen in zijn geheel is 
besteed, kan de Stichting ophouden te bestaan.

Voor de meerjarenbegroting 2015-2017, zie bijlage.


