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BELEIDSPLAN CULTURELE ANBI- STATUS STICHTING HEEL HEEMSKERK TEKENT

STRATEGIE

-

Kernprincipes en uitgangpunten van Stichting Heel Heemskerk Tekent (HHT).

De Stichting Heel Heemskerk Tekent is in maart 2017 opgericht met als oogmerk
activiteiten te ontplooien die een samenhang creëren tussen groepen mensen en de kunsten, en
in het bijzonder de tekenkunst. Deze vorm van samengaan bevordert de sociale contacten tussen
groepen onderling zoals ouderen versus jongeren, kinderen uit het speciaal onderwijs en kinderen uit
het reguliere onderwijs. Kennis maken met elkaars wereld door samen te tekenen is in wezen de kern
van dit uitgangspunt. Een ander uitgangspunt is om toegepaste kunst -in dit geval zitbanken en
meubelen- in de openbare ruimte van Heemskerk te plaatsen gemaakt door kunstenaars/ontwerpers
en ambachtslieden uit de regio. Inwoners van Heemskerk worden betrokken bij de ontwerpen en
hebben invloed op de beslissing welk bankje in hun wijk komt te staan.
Sociale cohesie en burgerparticipatie en een podium bieden aan kunstenaars/ontwerpers zijn hier de
uitgangspunten.

-

Geschiedenis en ontstaan van de stichting Heel Heemskerk Tekent

Inspiratie uit Engeland- The Campaign for Drawing- Annelies Vessies zag mogelijkheden om met het voorbeeld
van de Big Draw uit Engeland het tekenen op een leuke en spontane manier onder de aandacht brengen bij een
groot publiek. In de UK bestaat dit tekenevent al 20 jaar en is vooral een sociaal en inspirerend evenement
voor jong en oud. In 2014 is voor Heemskerk dit event begonnen. Op zondag 5 oktober (in het centrum van
Heemskerk) waren er verschillende workshops tekenen die werden gegeven door zeven verschillende
kunstenaars en tekendocenten. Boven verwachting liepen jong en oud binnen en schoven aan de tafels om
gezellig met elkaar te tekenen met verschillende materialen en nieuwe andere technieken. Dit smaakte naar
meer! Iedereen enthousiast maar er was veel werk, heel veel werk, ook door de nieuwe ideeën die zich
aandienden. De sprong naar een stichting moest er komen. De stichting Heel Heemskerk Tekent is op 29 maart
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2017 opgericht met als een van de doelstellingen om groepen die dat niet zo snel zouden doen met elkaar in
contact te brengen waarbij tekenen het middel is. Die verbindingen zijn uitgebreid. De grote Tekendag bij
Assumburg voor iedereen bleef. Het inclusieve tekenproject tussen de kinderen van de Bareel en Heliomare
blijft, in 2017 in de nieuwe school van Heliomare aan de Velst, waar we superfijn gewerkt hebben met 200
leerlingen. Er kwam en mooi project voor ouderen van Westerheem die samen met leerlingen van
praktijkschool KennemerCollege prachtige tafeltekeningen hebben gemaakt. Later nog eens over gedaan bij
Viva Elsanta! Ook deze blijven. En dit jaar is de Bankjesparade er ook nog bij gekomen.
Heel Heemskerk Tekent barst van de ideeën om iets moois met en voor elkaar te maken in de directe
omgeving. Heel Heemskerk Tekent, ook buiten de lijntjes!

Een van de doelstellingen van de nieuwe stichting
is:
Het bijeenbrengen van groepen in de samenleving die minder makkelijk
aansluiting vinden met als middel het maken van kunst en de beleving
hiervan.
De stichting wil haar doel bereiken door het bevorderen van contacten en activiteiten op
dit gebied; zo staat het letterlijk te lezen in de statuten.

-

Statutaire doelstellingen

De doelstelling van de stichting Heel Heemskerk Tekent is opgenomen in artikel 2 van de statuten en
luidt als volgt:
1. het bijeenbrengen van groepen in de samenleving die minder makkelijk aansluiting vinden met als
middel kunst maken en beleven en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting HHT tracht haar doel onder meer te bereiken door het bevorderen van contacten door
middel van activiteiten op dit gebied te stimuleren en te ontwikkelen.
– zoals beschreven in de statuten dd. 22 maart 2017 met nr. 95773/SO en de statutenwijziging dd.
12 maart 2018 met nr. 99429/SO – Notaris Feikema te Castricum.

-

Afwezigheid winstoogmerk

De Stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke
werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit
dat de instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen van haar
doelstelling.
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- De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.
- Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting
vergoed.

Het bestuur van de stichting Heel Heemskerk Tekent bestaat uitsluitend uit vrijwilligers; de
bestuurlijke, organisatorische, fondsenwervende en communicatieve activiteiten van de stichting
worden uitgevoerd door vrijwilligers.

-

Bestemming liquidatiesaldo

Zoals blijkt uit artikel 13 van de statuten zal bij ontbinding van de stichting een eventueel batig saldo
worden besteed ten behoeve van een Algemeen Nut Beogende Instelling met een soortgelijke
doelstelling of ten behoeve van een buitenlandse instelling, die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend
het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

MISSIE

-

Werkzaamheden van de stichting

De stichting verricht de volgende werkzaamheden:
-

Het ontwikkelen, ontplooien en coördineren van activiteiten op het gebied van het samen kunst
beleven en tekenen.
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-

Het samenwerken met culturele partners, onderwijs en zorginstellingen.

-

Het doen van fondsenwerving en aanvragen van financiële middelen.

-

Het werven van kunstenaars en docenten.

-

Contacten onderhouden met stakeholders en beleidsmedewerkers van de gemeente Heemskerk.

-

Het minimaal zes keer per jaar overleg voeren met bestuursleden en de voorbereiding hiervan.

BELEID

-

Toekomstige werkzaamheden

De toekomstige werkzaamheden van de stichting zullen als hierboven beschreven in grote
lijnen blijven bestaan en de werkzaamheden zullen worden uitgebreid met nieuwe projecten zoals de
Bankjesparade. Toekomstige projecten -zoals de Bankjesparade- kunnen een langdurig karakter
hebben dat vraagt om een goed fundament en meer begeleiding in de vorm van (een)
projectleider(s) en artistiek leider(s). De stichting heeft geen personeel in dienst en is niet
voornemens personeel in dienst te nemen.
De bestuurlijke, fondsenwervende en organisatorische activiteiten van de stichting worden
uitgevoerd door vrijwilligers. Ook in de toekomst zullen wij vrijwilligers blijven inzetten en werven.
Wel hebben we gemerkt dat het om als organisatie een professionaliseringsslag te kunnen maken
het nodig is om sommige taken door professionele krachten (niet in dienst bij de stichting) te laten
uitvoeren. Dit is slechts mogelijk wanneer de benodigde middelen hiervoor beschikbaar zijn.
In het geval van de Bankjesparade zijn/worden de middelen hiervoor beschikbaar gesteld door de
stichting TriArcus. Voor de overige projecten, welke in en rond de ‘tekenmaand’ oktober van ieder
jaar plaatsvinden, zullen eerst fondsen geworven worden alvorens de projecten doorgang kunnen
vinden en docenten/kunstenaars geworven kunnen worden.

-

Overzicht huidige en toekomstige activiteiten van de stichting HHT
•
•
•
•
•

-

Heel Heemskerk Tekent (HHT) tekent op de Oogstmarkt bij kasteel Assumburg voor en
met iedere bezoeker -‘Big Draw’-.
HHT tekent met leerlingen Heliomare speciaal onderwijs en leerlingen Bareel regulier
onderwijs -in totaal 200 leerlingen in 2017-.
HHT doet aan Tafeltekenen met ouderen van diverse verzorgingshuizen en jongeren uit
het praktijkonderwijs.
HHT ontwikkelt en organiseert de Bankjesparade in Heemskerk waarbij kunstzinnige
bankjes geplaatst worden in de openbare ruimte van deze gemeente.
Nieuwe projecten op het gebied van tekenen en andere kunsten zijn altijd welkom bij
HHT.

Werving en beheer van gelden

De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende
wervingsactiviteiten:
-
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fondsenwerving, subsidieaanvragen en donaties -van particuliere vermogensfondsen dan wel
door particuliere gevers en gemeente(s).
Bijdragen voor deelname aan projecten door bezoekers/deelnemers tijdens de ‘Big Draw’ en
bijdragen voor deelname cq materiaalkosten door de scholen en verzorgingshuizen.

Het project ‘Bankjesparade’ gaat van start in 2018. Dit project vindt plaats in nauwe samenwerking met
de stichting TriArcus en de gemeente Heemskerk.
Het project wordt steeds verdeeld in separate deelprojecten (elk bankje is een deelproject). Het doel is
ieder jaar twee bankjes te realiseren. Voor elk deelproject zal een aparte begroting ingediend worden
door de projectleider welke door het bestuur van de stichting HHT en door de stichting TriArcus dient te
worden goedgekeurd. Na realisatie van elk deelproject zal een verantwoording van de bestede gelden
opgesteld worden.

Het streven is de verhouding verwervingskosten en beheerskosten t.o.v. de bestedingen binnen een
marge van 10% te houden. Dit wordt meegenomen in de projectbegrotingen van de ‘Bankjesparade’
en door het bestuur zal hierop toegezien worden.
Ook voor de overige projecten zal zowel de fondsenwerving, de begroting en de bestedingen een
taak zijn voor de toegewezen personen. Het bestuur ziet toe op de projectbegrotingen en
bestedingen.
De financiële middelen van de stichting worden beheerd door de penningmeester. Bij de Rabobank
heeft de stichting een betaalrekening en een spaarrekening. De spaarrente wordt toegevoegd aan de
algemene financiële middelen. Met het geld van de stichting worden geen beleggingen of speculaties
op de beurs of andere risicovolle activiteiten gefinancierd.
Op grond van artikel 7 van de statuten (bepaling omtrent besluitvorming door het bestuur) en haar
feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de
stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als
ware het eigen vermogen.
Per het einde van het boekjaar (kalenderjaar) worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit
worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde
boekjaar opgemaakt. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar.
Het bestuur van de stichting stelt jaarlijks een verslag op waarin de activiteiten van het bestuur en de
besteding van de financiële middelen in het afgelopen jaar zijn vastgelegd. Het jaarverslag bevat
tevens de jaarrekening en de begroting. Op deze wijze legt het bestuur verantwoording af over het
gevoerde beleid. Het jaarverslag wordt op de eigen website gepubliceerd.

-

Vermogen van de stichting

Stichting Heel Heemskerk Tekent heeft een ANBI-status aangevraagd en is daarvoor verplicht een
administratie te voeren. Uit deze administratie moet blijken welke bedragen zijn uitgegeven aan het
werven van middelen en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de
aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.
Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van de stichting Heel Heemskerk Tekent zich
vrijwillig inzetten.
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
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Het vermogen van de stichting HHT bestond in 2017 uit de volgende bestanddelen.
- bijdragen kosten deelname ‘Big Draw’ in de vorm van stempelkaarten
- bijdragen speciaal/regulier Basisonderwijs (Heliomare en Bareel)
- donatie van Fiep Westendorp Foundation - speciaal/regulier Basisonderwijs
- donatie van de stichting TriArcus - Tafeltekenen ouderen/jongeren
- donatie/subsidie van Burgerinitiatieven Heemskerk - ‘Big Draw’
- donatie van de stichting TriArcus – (opstarten) Bankjesparade
In 2018 en daaropvolgende jaren zullen wederom donaties en subsidies aangevraagd worden,
bijdragen gevraagd worden aan deelnemers en zal aan fondsenwerving gedaan worden.
De stichting TriArcus heeft donaties op langere termijn toegezegd voor het project ‘Bankjesparade’
en (separaat) voor ontwikkeling van de websites Heel Heemskerk Tekent en de Bankjesparade.
Zie verder cijfermatig overzicht van de stichting -resultaat 2017-, projectplan en begroting van het
eerste (deel)project ‘Bankjesparade’.

-

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden conform de
bepalingen in artikel 3 van de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de
bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.
Bestuurders ontvangen geen algemene onkostenvergoeding maar kunnen directe kosten gemaakt
voor het uitoefenen van hun functie bij de stichting, zoals bestuurs-, vergader- en kantoorkosten,
declareren.
De stichting Heel Heemskerk Tekent heeft een kerngroep aan kunstenaars bereid gevonden mee te
helpen aan de organisatie van de verschillende projecten. Dit houdt tevens in dat zij vier tot zes maal
per jaar vergaderen met het bestuur, fondsen en docenten/kunstenaars werven en contacten
onderhouden met diverse media. Voor deze (organisatie)werkzaamheden ontvangen zij geen
vergoeding.
De kunstenaars in de kerngroep van de stichting Heel Heemskerk Tekent zijn Annelies Vessies, Ruud
van Zon en Nanneke Bastiaan. Voor de uitvoerende werkzaamheden van de projecten werft de
stichting ieder jaar een groot aantal kunstenaars uit de directe omgeving (Heemskerk en omstreken).
Aan de (uitvoering van de) projecten in 2017 (Big Draw, Heliomare/Bareel en Tafeltekenen
ouderen/jongeren) hebben de volgende kunstenaars deelgenomen:
Joke van Bree, Arno de Ruiter, Tijmen Snelderwaard, Hetty Spaanderman, Nikki Kröder, Ellen van
Putten, Angela Delsasso, Yvonne Zomerdijk als ook Hans Goedhart, Nanneke Bastiaan, Annelies
Vessies en Ruud van Zon.
Zij hebben allen vooraf een bevestiging van (docent/kunstenaar) uren ontvangen met gelijk tarief en
hebben allen achteraf een factuur gestuurd.
In 2018 zal het project Bankjesparade een aanvang nemen. In het projectplan en de begroting(en)
zijn over de uitvoerende werkzaamheden en beloning duidelijke afspraken gemaakt. De kunstenaars
die in eerste instantie het project leiden zijn Annelies Vessies en Ruud van Zon. De kunstenaars die bij
het ontwerpen dan wel uitvoeren van het eerste bankje betrokken zijn, zijn Sjanneke van Herpen,
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Nico Kok en Gerard van Schie. Per (deel-)project ofwel per bankje zal een aparte begroting gemaakt
worden waarin de uitvoering en beloning zijn aangegeven als ook de uitvoerende kunstenaars.

-

Beschrijving administratieve organisatie:

Voor elk project zal een aparte begroting ingediend worden bij het dagelijks bestuur. Slechts na
goedkeuring zal het project doorgang kunnen vinden. Zoals vermeldt zal de administratie van de
stichting door de penningmeester bijgehouden worden in een daartoe bestemd
boekhoudprogramma. Voor elk (deel)project zal een separate realisatie opgesteld worden. De
jaarcijfers worden opgesteld door de penningmeester en zullen na opstelling ter goedkeuring worden
aangeboden in een vergadering van het bestuur.
Na vaststelling zullen de jaarcijfers worden gepubliceerd op de website van de stichting:
www.heelheemskerktekent.nl. Hiermee voldoet de stichting aan haar publicatieplicht.
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BESTUUR

Voorzitter:

Penningmeester:

Secretaris:

Hans Goedhart

Karin Weckseler

Paulien Dam

Koningin Julianastraat 5

Noorderwijkweg 60

Maerten van Heemskerckstraat 92

1901 DK Castricum

1943 DL Beverwijk

1964 ED Heemskerk

Annelies Vessies
Voorweg 57
1969 ME Heemskerk

Nanneke Bastiaan
Kraayenhofflaan 13
1965 AD Beverwijk

Ruud van Zon
Puccinistraat 18
1962 BT Heemskerk

Marjon Janmaat (geen foto beschikbaar)
Wegacker 14
1965 TH Heemskerk
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TAAKVERDELING
Activiteiten en organisatie van de projecten:
Bankjesparade: Annelies Vessies, Ruud van Zon
Big Draw: Paulien Dam, Marjon Janmaat
Heliomare/Bareel (speciaal en regulier Basisonderwijs): Nanneke Bastiaan, Annelies Vessies
Tafeltekenen ouderen/jongeren: Hans Goedhart, Ruud van Zon

Woordvoerder, website en Facebook Bankjesparade: Annelies Vessies
Website en Facebook Heel Heemskerk Tekent: Nanneke Bastiaan

Bestuurstaken:
Voorzitter Hans Goedhart
Secretaris Paulien Dam
Penningmeester Karin Weckseler

GEGEVENS STICHTING HEEL HEEMSKERK TEKENT

Adres: Maerten van Heemskerckstraat 92
1964 ED Heemskerk

Telefoonnummers: 06-2206275/06-20640674
Telefoonnummer penningmeester: 06-51230551

Kamer van Koophandel-nr: 68466439
Bankrekening: NL04RABO0317916610

E-mailadres: heelheemskerktekent@gmail.com

Internetadres: www.heelheemskerktekent.nl
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