
Bestuursverslag 2018 Stichting Gerbrandy Cultuurfonds

Het bestuur heeft in het boekjaar driemaal vergaderd, op  15 januari, op 14 mei en op 1 
oktober.

In 2018 zijn in totaal 19 aanvragen voor een reis-/studiebeurs ingediend en besproken, van 15 
vrouwelijke en 4 mannelijke kunstenaars. Hiervan is er 1 teruggetrokken, 1 niet in 
behandeling genomen omdat de studiereis reeds had plaatsgevonden (geen terugwerkende 
kracht) en zijn er 10 (deels) toegekend en 7 afgewezen.  Het totaal uitgekeerde bedrag aan 
subsidies bedroeg € 9.250. Inclusief kosten blijven de uitgaven in 2018 ruim onder de 
begroting en nog net binnen de inkomsten uit donaties van €10.000. Hiermee blijft de 
opgebouwde reserve uit (2015 en) 2016 intact.

Van de afgewezen aanvragen was er een waarvan de motivatie voornamelijk bestond uit een 
sociaalwetenschappelijk betoog over traumaverwerking e.d. en waarin het bestuur 
onvoldoende aanknopingspunten kon vinden met de doelstelling van de stichting, een ander 
waarvan de beoogde manifestatie niet via Google viel te achterhalen, een aanvraag werd 
afgewezen omdat het project zich afspeelde in Nederland en overigens ook niet viel onder het 
criterium studie of educatie, en een aanvraag kwam niet verder dan contacten met kunstenaars
en een tweetal cursussen doch zonder specificatie. Een afgewezen aanvraag ging om een 
project dat reeds was aangevangen maar als het bestuur deel II van de reis als zelfstandig 
project bestempelde, waren de overige subsidies reeds toereikend. Een aanvraag moest het 
bestuur met pijn in het hart afwijzen (prachtig werk, maar helaas mag het bestuur zich 
hierdoor niet laten leiden)  omdat de motivatie beperkt bleef tot het uitvoeren van eigen werk 
in een andere omgeving. Een aanvraag werd deels toegekend (reiskosten zijn te hoog 
opgevoerd, en het vergt enige creativiteit van de kant van het bestuur om de aanvraag te 
passen binnen de doelstelling van de stichting maar aanvrager krijgt het voordeel van de 
twijfel) en een ander kreeg juist meer toegewezen dan gevraagd vanwege het enthousiasme bij
het bestuur over het ingediende project.  Bij een project kreeg de aanvrager de gelegenheid 
om ontbrekende gegevens zoals een begroting na de vergaderdatum in te leveren en deze 
werd alsnog toegewezen (besluit door het bestuur per mail genomen). Bij een aanvraag werd 
als voorwaarde gesteld dat de andere subsidieaanvragen eveneens zouden worden toegekend. 
Zo niet, dan werd de aanvrager geacht de volledige kosten zelf te betalen.
Het bestuur is eerder geneigd om een aanvraag (die overigens binnen de doelstelling van de 
stichting valt) te honoreren als de aanvrager er meer eigen geld in stopt.
De kwaliteit van de goedgekeurde aanvragen was wederom hoog te noemen, en is een 
positieve graadmeter van de stand van beeldende kunst in Nederland.

Van de 10 goedgekeurde aanvragen zijn er inmiddels 2 binnen de gestelde tijd verantwoord. 
Van 2 zijn wel de verslagen binnen maar niet de financiële verantwoording. Van 3 valt het 
project (deels) in 2019 en van 2 is de einddatum van het project eind 2018 waardoor de 
verantwoording verwacht mag worden in 2019. een goedgekeurde aanvraag is met 
instemming van het bestuur gewijzigd naar een van latere datum omdat de locatie niet 
voldeed aan de beperkingen van de aanvrager.

Bij het schrijven van dit Bestuursverslag staan er 29 verslagen op de website van de Stichting.

In de mei-vergadering werden de balans en de rekening van baten en lasten van 2017 
goedgekeurd. Het bestuursverslag 2017 kwam niet eerder dan in dec 2018 beschikbaar en is 
inmiddels goedgekeurd.  De jaarstukken zijn op de website van de Stichting gepubliceerd. 
Ook de meerjarenbegroting 2018-2010 werd goedgekeurd. De secretaris zegde andermaal een
donatie van €10.000 voor de jaren 2019 tm 2021 toe met de optie om het bedrag te verhogen 



tot maximaal €15.000 in enig jaar als de aanvragen het budget van de stichting overtreffen.

Voor wat betreft PR: er was in 2018 geen activiteit van de stichting op Facebook en andere 
sociale media. Het aantal likes bleef in het boekjaar op 256 steken. De kosten van advertenties
in bijv. BK Informatie en KM worden te hoog geacht in verhouding tot de begroting van de 
Stichting. Voor het produceren van een flyer ontbreekt momenteel de menskracht.

Het bestuur besluit om in januari 2020 (bij het 5-jarig bestaan van de stichting) de doelstelling
van de Stichting te evalueren, onder meer wat betreft de criteria  “ontwikkeling van de 
kunstenaar” en “educatief element”.
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