Jaarverslag 2018
Inleiding
Voor ligt het jaarverslag 2018 van de Stichting Vrienden van Kunst en Cultuur Zoetermeer.
1.Inleiding.
De indeling van dit jaarverslag is, evenals de teksten, gekoppeld aan het beleidsplan 2018.
2.Doelstelling 2018
2.1

Werkwijze

De stichting tracht haar doelstelling o.a. te bereiken door:
*
het werven van fondsen door speciale activiteiten en het mogelijk maken van opleidingen in het
Centrum voor Kunst en Cultuur. Het werven van donateurs blijkt in de praktijk een moeilijke opgave te
zijn. Het resultaat is dat dit kalenderjaar slechts twee nieuwe bedrijfssponsoren en een tweetal individuele
sponsoren genoteerd konden worden.
2.2 Mailing
De donateurs zijn verdeeld in twee groepen bedrijven en personen.
De bedrijven worden eens per jaar aangeschreven en ontvangen dan een factuur met daarop het bedrag à
€250. Nadat de grootscheepse verbouwing van het CKC in februari 2018 is afgerond, zullen de namen
van deze bedrijven regelmatig worden geprojecteerd op schermen in de lounge.
Ook de individuele donateurs ontvangen eveneens één keer per jaar een factuur met daarop een bedrag à
€ 50. Er is geen tegenprestatie.
2.4. Financieel beheer
Er is alleen gewerkt met vrijwilligers. En verder was het streven om de (on)kosten voor de exploitatie zo
laag mogelijk te houden met als doel dat een zo groot mogelijk deel van de opbrengsten ten goede kan
komen aan het bereiken van de doelstelling.
In 2018 is het gelukt om ruim 90% van de donatiegelden ten goede te laten komen aan de doelstelling van
de stichting.
2.5 Netwerkbeheer
Het netwerkbeheer is een zeer belangrijke activiteit bij het zoeken naar nieuwe donateurs zowel in de
sfeer van bedrijven als die van individuele personen.
De stichting presenteerde zich o.a. op de open dag van het CKC. Verder werd contacten gezocht met
andere culturele instellingen en de plaatselijke pers.

2.6 Uitgaven in het kader van de doelstelling
In verband met de heropening van het CKC werd na de grootse verbouwing een bijeenkomst
georganiseerd voor zowel de individuele , als de bedrijfsdonateurs. Er werd een cheque overhandigd aan
de directie van het CKC met daarop een bedrag dat ten goede is gekomen aan jonge getalenteerde
deelnemers aan cursussen die worden georganiseerd door deze instelling.
3.Organisatie Stichting Vrienden van Kunst en Cultuur.
3.1

Bestuur

Voor de dagelijkse gang van zaken bestond het stichtings bestuur uit de volgende personen:
Frits Brouwers
Alcuin Olthof
Carla Deelstra
Marc de Rooij
Marc Waltman
Vacature

voorzitter
secretaris tot 1 okt .
secretaris vanaf 1 okt.
penningmeester
lid.
lid.

3.2 De taken van het bestuur
Ook dit kalenderjaar werden door de bestuursleden taken verricht die vielen binnen de volgende noemers:
*Fondsenwerving
*Administratie
*Financieel beheer
*Public relations
*Beleidsvorming
Alle activiteiten die verbonden zijn aan bovenstaande taken worden verricht door de bestuursleden.
Zoetermeer, januari 2019

