Verslag Bestuur
Het bestuur bestaat uit vier leden.
De Stichting is een vermogensfonds met een beperkt vermogen.
De doelstelling van de Stichting is het financieel ondersteunen van organisaties en
instellingen die zich met name bezighouden met kinderen en/of kunst.
Het Bestuur is in het verslagjaar 2017 twee keer bijeengekomen en heeft tijdens deze
vergaderingen aan giften een totaal bedrag van € 126.122 toegekend, waarvan 56%
gerelateerd was aan kinderen, 19% aan kunst en 25% aan een combinatie van kinderen en
kunst. Vanaf de oprichting van de Stichting in september 2004 tot en met 31 december 2017
is voor een bedrag van € 581.551 aan donaties toegekend.
Om een globale indruk te geven van de activiteiten die de Stichting steunt, worden de
volgende projecten genoemd:
KINDEREN
Stichting Kids Rights
Deze stichting komt op voor de positie van zeer kwetsbare kinderen waar ook ter wereld en
zet zich in om kinderrechten te promoten en te ondersteunen, zoals beschreven in het verdrag
inzake de rechten van het kind. Kids Rights vindt het belangrijk dat alle kinderen, ook in
Nederland, bekend zijn met hun rechten. Speciaal voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs
heeft Kinds Rights lesmateriaal over kinderrechten ontwikkeld.
Stichting Ieder Kind een Eigen Boek
Omdat onderzoek laat zien dat 10% van de kinderen van 8 jaar op Nederlandse basisscholen
niet kan lezen is deze stichting in 2008 gestart met een bijzonder en succesvol leesproject
waarbij zij jonge kinderen stimuleren om te willen lezen. De komende 2 jaar (2017 en 2018)
wil Stichting Ieder Kind een Eigen Boek meer dan 12.500 kinderen, in met name
achterstandswijken, met dit leesproject bereiken.
Stichting Petje Af
De plek waar de wieg heeft gestaan mag nooit de kansen in de toekomst bepalen en daarom
ontvangt Stichting Petje Af in Breda op zondag gemotiveerde kinderen (10-14 jaar) uit
achterstandssituaties om hun wereld te kunnen vergroten. De weekend school verkent talent,
creëert nieuwe ontmoetingen, ontwikkeld basisvaardigheden, beperkt schooluitval, opent
deuren en stimuleert talentontwikkeling.
JINC talentontwikkeling Brabant
Deze organisatie begeleidt jongeren die vragen en problemen hebben op verschillende
leefgebieden, zoals dagbesteding, gezin en familie, vrije tijd, huisvesting, financiën en
vrienden en wil schooluitval tegengaan en onacceptabel gedrag zo vroeg mogelijk corrigeren.
Vrijwel alle jongeren leven op bijstandsniveau en hebben weinig geld voor leuke dingen. Het
kerstpakket is een aangename verrassing en een steuntje in de rug.

KUNST
Stedelijk Museum Schiedam
Het Stedelijk Museum Schiedam heeft samen met Museum Arnhem een
dubbeltentoonstelling georganiseerd over Pierre Janssen waarin zijn ideeën, om ‘gewone
luyden’ te betrekken bij kunst, worden belicht.
Museum Van Loon
Het museum heeft een kindergids ontwikkeld bestemd voor kinderen die met hun (groot-)
ouders het museum bezoeken.
Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse Musea
Deze stichting heeft een Cultuurmenu voor kinderen opgesteld om leerlingen van het
basisonderwijs de kans te geven in klassen verband erfgoedinstellingen te bezoeken in hun
eigen omgeving. Het project is bedoeld voor basisscholen uit Leidschendam, Voorburg,
Wassenaar, Nootdorp en Rijswijk. Vervolgens heeft de stichting een educatief project, het
Cultuurmenu VO, opgezet voor leerlingen van de onderbouw in de regio Den Haag in
samenwerking met 15 Haagse Musea.
Stichting Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven
Dit museum in Schoonhoven heeft de tentoonstelling ‘100 jaar Design in zilver’
georganiseerd, met enerzijds als doel een overzicht te geven van wat er de afgelopen 100 jaar
aan belangwekkend zilver is gemaakt en anderzijds om aan te kunnen geven hoe de
teloorgang van de zilverindustrie is gegaan. Het overkoepelende doel is om duidelijk te
maken dat er actie moet komen om het ambacht goud- en zilversmid van de ondergang te
redden.
AANVRAAGPROCEDURE
Door middel van een gestandaardiseerd aanvraagformulier dient de aanvrager alle voor de
stichting relevante informatie te vermelden. Een dergelijk aanvraagformulier kan opgevraagd
worden via het e-mail adres van de stichting. De stichting streeft ernaar op een zo redelijk
mogelijke termijn over een aanvraag te beslissen met in achtneming dat het bestuur twee keer
per jaar vergadert. Ook wordt bij een honorering van een project een rapportage achteraf
verwacht.
FIN
De stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en onderschrijft de
gedragsregels van deze organisatie.
ANBI
De stichting is in het bezit van de ANBI status
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