Beleidsplan StEK 2021 - 2025
De Stichting heeft zich ten doel gesteld de visie, zoals opgenomen in de Cultuurnota van onze
gemeente Ermelo, te realiseren:
“Wij willen dat kunst en cultuur nog meer bijdragen aan de sociale cohesie, de aantrekkingskracht van
Ermelo en de participatie en ontplooiing van onze inwoners. Kunst en cultuur voor en door de jeugd en
de andere doelgroepen die zich met kunst en cultuur beter kunnen ontplooien vinden wij daarbij erg
belangrijk, zo kunnen kunst en cultuur bijdragen aan een inclusieve samenleving! Met ons
cultuurbeleid willen wij duidelijk maken wat wij als gemeente daar zelf aan willen bijdragen, maar ook
wat wij daarbij van anderen verwachten.”
Activiteiten.
Om dit doel te realiseren houdt de stichting zich met de volgende zaken bezig:

-

-

nodigt beeldend kunstenaars uit om deelnemer te worden, die samen een sterk
kunstcollectief vormen.
biedt ruimte voor eenieder die zich met passie kunstzinnig uit en zich verder wil ontwikkelen
op dit gebied.
vernieuwend zijn in het laten beleven van uiteenlopende kunststijlen en vormen.
heeft binnen het kunstcollectief ruimte voor verschillen en aandacht voor verbinding in de
breedste zin van het woord.
streeft naar verbinding met kunstenaars buiten het collectief en zoekt samenwerking met
andere kunstdisciplines.
organiseert in een inspirerende omgeving activiteiten met als doel de kunstzinnige
ontwikkeling, educatie, verdieping en verbreding van deelnemers van het collectief te
bevorderen.
biedt workshops, lezingen en educatieve activiteiten aan die het kunstminnend publiek
verrassen en beroeren. Zo combineert de KunstStEK de rol van showroom met die van
bijzondere broedplaats.

Bronnen van inkomsten.
De Stichting wordt door de gemeente Ermelo gesubsidieerd om het beleid, zoals omschreven in de
cultuurnota, te realiseren. Voor specifieke projecten wordt aangeklopt bij cultuurfondsen, die met
name projecten ondersteunen.
De deelnemende kunstenaars dragen bij in de kosten door het betalen van een jaarbijdrage en zgn.
hanggeld voor het tentoonstellen van kunstwerken.
Ter verbreding van onze inkomstenbronnen willen we bij bedrijven en personen interesse voor onze
activiteiten opwekken en hen als sponsor of als “vriend” bij de Stichting betrekken.
Beheer van de liquide middelen.
De ontvangen gelden worden gebruikt voor financieren van de jaarlijkse activiteiten. Voor zover er
ruimte is wordt geld gereserveerd en gebruikt voor aanschaf van inventaris en apparatuur voor het
verbeteren van de kwaliteit van de tentoonstellingen en de presentaties.
De Stichting heeft geen medewerkers in dienst en betaalt geen beloningen aan het bestuur.

Bestuursleden kunnen aantoonbaar gemaakte kosten declareren.
De liquide middelen worden aangehouden als bank- en spaarrekeningen.

Besteding van het vermogen.
Het vermogen van de Stichting wordt gebruikt ter bevordering van de doelstellingen van de Stichting.
Statutair is bepaald dat bij liquidatie van de Stichting het batig saldo besteed wordt ten behoeve van
een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.

