
Bestuursverslag 2017 Stichting Gerbrandy Cultuurfonds

Het bestuur heeft in het boekjaar driemaal vergaderd, op 16 januari, 15 mei en 4 oktober.

In 2017 zijn in totaal 19 aanvragen voor een reis-/studiebeurs besproken, van 12 vrouwelijke 
en 7 mannelijke kunstenaars. Hiervan is er 1 teruggetrokken, zijn er 13 (deels) toegekend en 5
afgewezen.  Het totaal uitgekeerde bedrag aan subsidies bedroeg € 12.460. 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 en) 2016. 

Het bestuur heeft al in 2016 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 totale 
bedrag van de toegekende aanvragen 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. In 2017 is het criterium 
toegevoegd dat een kunstenaar die voor de 2de (e.v.) keer een aanvraag doet welke positief 
wordt beoordeeld, achteraan in de rangorde van toe te kennen aanvragen komt. In 2017 
diende een kunstenares een tweede aanvraag in, doch omdat de middelen dat toelieten en zij 
verder aan de criteria van toekenning voldeed, kreeg zij haar tweede aanvraag gehonoreerd. 
Een andere kunstenares diende eveneens in 2017 een tweede aanvraag in, maar omdat haar 
eerste aanvraag was afgewezen, viel zij niet onder dit nieuwe criterium.
Van de afgewezen aanvragen was er een onvolledig ingediend (en kon de desbetreffende 
kunstenaar nog geen cv overleggen), waren er twee waarvan de studiereis reeds had 
plaatsgevonden (en het bestuur kent geen aanvragen met terugwerkende kracht toe), viel een 
aanvraag niet onder de noemer van beeldende kunst (meer antropologisch onderzoek) en werd
een aanvraag deels toegekend (omdat de kosten van vervoer van productiemiddelen een 
onevenredig deel van de kosten meebrachten) en werd een aanvraag afgewezen vanwege het 
commerciële karakter van de kunstbeurs. 
Een aanvraag van een curator voor een groep van (17) kunstenaars is niet in behandeling 
genomen omdat het bestuur uitsluitend aanvragen van individuele kunstenaars behandelt. 
Tevens besloot het bestuur dat de stichting ook aanvragen van buitenlandse kunstenaars die 
naar Nederland willen reizen i.v.m. studie in behandeling neemt.

Alle goedgekeurde aanvragen op 1 na werden binnen de gestelde tijd verantwoord. Bij het 
schrijven van dit Bestuursverslag staan er 29 verslagen op de website van de Stichting (incl. 
die van goedgekeurde aanvragen van 2018).

In de mei-vergadering werden de balans, de rekening van baten en lasten en het jaarverslag 
2016 goedgekeurd. Deze zijn op de website van de Stichting gepubliceerd. De secretaris 
zegde andermaal een donatie van €10.000 voor de jaren 2018 tm 2020 toe.

Voor wat betreft PR: er was in 2017 weinig activiteit van de stichting op Facebook en andere 
sociale media. Het aantal likes bleef in het boekjaar op 255 steken. Wel maakten enkele 
subsidiënten evenals de voorzitter reclame voor de Stichting op hun Facebookpagina of 
kunstgerelateerde FB-groepen. Zulks kwam dan ook tot uiting in het grote(re) aantal 
aanvragen in het boekjaar.
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