
Beleidsplan 2018/2019 

 

Dit plan geeft inzicht in de manier waarop Stichting The Art Foundation, ook wel in het kort 
genoemd  'The Art Foundation', haar doelstelling wil bereiken.  

Zakelijke gegevens: 

 Stichting The Art Foundation 
 RSIN nummer: 859203645 
 post adres: hagedoorn 8, 3142 KB, Maassluis 
 info@theartfoundation.nl 
 Kamer van Koophandel: 72700475 
 bankrekening: NL25INGB0006331342 

Beleid en strategie 
Aanleiding van de oprichting van stichting The Art Foundation is het meerjarig kunst project 'de 
Trekvaart in beeld'. Met dit project wordt beoogd middels kunst verschillende aspecten van de 
trekvaart te belichten opdat de bezoeker, recreant of toerist in het gebied welke deze erfgoedlijn 
doorkruist meer aandacht heeft voor wat deze ontwikkeling in het verleden betekent heeft voor 
deze omgeving en de mensen die er woonden, maar ook de relevantie ervan in het heden geplaatst 
kan worden.   

Om dit te bereiken plaatsen we minimaal 10 beelden langs de trekvaart. Dit zal in eerste instantie 
zijn op het traject van Midden Delfland naar Maassluis en Vlaardingen / Schiedam (Overschie). 
Indien er interesse is, en dit een succesvolle aanpak blijkt, kan dit ook op andere locaties langs de 
trekvaart worden uitgebreid.      

Voor 2019 wordt een eerste beeld gerealiseerd, alsmede de ontwikkeling van een Jongkind 
arrangement , en evenementen rondom de 200ste geboortedag van Jongkind en de onthulling van 
het beeld. Dit alles dient de regio Zuid-Holland, in het bijzonder Midden-Delfland, Maassluis 
en Vlaardingen, de trekvaart en de kunstenaar Jongkind te promoten en meer bekend te maken 
voor een gevarieerd publiek, opdat er meer bezoekers komen in bovengenoemd gebied. 

 

Inkomsten en verloning 
 
Het vermogen van de stichting zal kunnen worden gevormd door:  
 
• Opbrengsten uit door de stichting georganiseerde activiteiten, evenementen en projecten; 
• Subsidies en donaties;  
• Schenkingen, erfstellingen en legaten;  
• Alle andere wettig verkregen baten, zoals eventuele inkomsten uit arrangementen of lezingen 
komen ten goede van het gestelde doel.  
 



De stichting beoogt niet het maken van winst.  

 

Bestuurssamenstelling  

Voorzitter :  Dhr. J. Kanis  
Secretaris : Dhr. Ch. Zweers,                
Penningmeester:  Dhr. R. Willemse,                                           
Algemeen bestuurslid:  Mevr. N. Groenewegen    
 

Beloningsbeleid 

Het bestuur ontvangt geen verloning voor hun bestuurlijke taken. Eventuele onkosten voor het 
uitvoeren van de bestuurlijke taken kunnen wel worden vergoed, maar worden tot een minimum 
gehouden.  
  
De stichting werkt met vrijwilligers en huurt indien nodig professionals in om een project te 
leiden, uit te voeren en vrijwilligers te coördineren. 
 

Statutair is vastgelegd dat een bestuurslid niet afzonderlijk kan beschikken  over het vermogen van 
de instelling. In de dagelijkse praktijk komt het erop neer dat twee bestuurders hun akkoord moeten 
geven op betalingen en het aangaan van financiële verplichtingen met derden. 

Financiële gegevens  
In een separaat document vindt u de begroting voor 2018/2019. 


