
BELEIDSPLAN – 2019 
 

STICHTING KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN NH  
 

 

1. Inleiding 

1.1. Aanleiding oprichting en ontstaansgeschiedenis: 

De Stichting Kunstenaars Centrum Bergen NH (KCB) is op 17 oktober 1947 opgericht met als aanleiding 

het werk van de in Bergen woonachtige kunstenaars te beschermen, in stand te houden en te 

behoeden alsmede de kunst in het algemeen en een vruchtbare verstandhouding te scheppen tussen 

het artistieke en burgerelement. 

1.2. De Stichting Kunstenaars Centrum Bergen NH zal graag worden aangemerkt als een culturele ANBI-

stichting omdat de Stichting Kunstenaars Centrum Bergen NH op deze manier in staat is op een betere 

manier fondsen te werven en particulieren en bedrijven in staat stelt om fiscaal-vriendelijk te schenken. 

 

2. Gegevens instelling 

2.1. Stichting Kunstenaars Centrum Bergen NH,  

KunstenaarsCentrumBergen | KCB  

in culturele buitenplaats Kranenburgh 

Hoflaan 26  

1861 CR Bergen NH 

 

Telefoon waarnemend voorzitter / secretaris:   Margreeth Ulm:  06 53 68 29 15 

Telefoon penningmeester     Evert Barendrecht : 06 81 47 714  3 

E-mail:    info@kunstenaarscentrumbergen.nl 

Website:   www.kunstenaarscentrumbergen.nl 

 

RSIN: 003628590 

BTW: 0036.28.590.B.01 

IBAN: NL98INGB0000643500 

Kamer van Koophandel: 41238869 

 

3. Beleid en strategie 

3.1. Het doel van de stichting is om de kunst in het algemeen te bevorderen, alsmede bestaande 

kunstwerken te beschermen, in stand te houden en te behoeden. Het werk van kunstenaars te 

bevorderen en te steunen. Een vruchtbare verstandhouding te scheppen tussen het artistieke en 

burgerelement. 

3.2. De doelgroepen zijn enerzijds de kunstenaarsleden, en anderzijds de donateurs en het algemene 

publiek. 

3.2.1. De stichting tracht haar doelstellingen te verwezenlijken door: 

a.  Het zesmaal per jaar organiseren van een tentoonstelling met werken van leden in Museum 

Kranenburgh, mogelijk aangevuld met werken van derden ten behoeve van uitwisselingen. 

b.  Het zesmaal per jaar uitbrengen van het periodiek KCB*NU met informatie over de 

stichting, de kunstenaarsleden en een toelichting bij de komende tentoonstelling. 

mailto:info@kunstenaarscentrumbergen.nl
http://www.kunstenaarscentrumbergen.nl/


c.  Het tienmaal per jaar organiseren van een soosavond voor leden en donateurs in Museum 

Kranenburgh, waar één of meer kunstenaarsleden een presentatie geven over hun werk. 

d.  Het bevorderen van uitwisselingen met collega-instellingen in Nederland en daarbuiten. 

e.  Het organiseren van andere activiteiten waarbij zoveel mogelijk vertegenwoordigde 

disciplines bij zijn betrokken. 

f.  Het bevorderen van deelname van de kunstenaarsleden aan andere tentoonstellingen, en 

het tonen van hun werk en het geven van een podium op de website: 

www.kunstenaarscentrumbergen.nl. 

g.  Het initiëren van plannen om meer bekendheid te geven aan het werk van de 

kunstenaarsleden door het uitgeven van publicaties in gedrukte en digitale vorm. 

 

4. Werkzaamheden en activiteiten 

Zie de opsomming bij 3.3. Waar staat aangegeven hoe de stichting de doelstelling tracht te 

verwezenlijken.  

 

5. Bestuur 

5.1. Waarnemend voorzitter:  Margreeth Ulm 

Penningmeester:  Evert Barendrecht 

Kunstenaarsleden:  Hans Kleinsman 

Jaap Borgers 

Gerda Schimmel 

Babette Treumann 

Ton Voermans  

Algemeen lid:   Ed Bausch 

 

5.2. Bestuurders en commissieleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen voor 

gemaakte onkosten bestaat een vergoeding. 

5.3. Er is geen sprake van een Raad van Toezicht en er zijn geen personen in dienst. 

5.4. Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd, allen zijn gezamenlijk bevoegd. Dit geldt tevens voor 

het beheer van de bankrekening bij de ING waarover de waarnemend voorzitter en de penningmeester 

gezamenlijk kunnen beschikken en het beheer over voeren. 

 

6. Financiële gegevens 

6.1. begrotingen 2018 t/m 2021  

    

 
Begroting Begroting Begroting 

Bedragen in € exclusief BTW 2019 2020 2021 

  21-02-19 04-05-19 04-05-19 

Inkomsten    
Donateurs 6.600 7.000 7.000 

Werkende leden 14.000 14.500 14.500 

Provisie verkopen (SBK) 4.000 3.000 3.000 

Kranenburgh pm pm pm 



Subsidies / schenkingen 0 2.500 2.500 

Grafiekgroep Bergen pm 0 0 

Soos  1.000 1.000 1.000 

Totaal inkomsten 25.600 28.000 28.000 

    
Uitgaven    
Vrijwilligerskosten 1.500 2.000 2.000 

Kantoorkosten /abonnementen / contributies 1.500 2.000 2.000 

Drukwerk algemeen 250 500 500 

Promotie / reclame 500 3.000 3.000 

Website / internet 500 1.500 1.500 

Accountantskosten 1.500 1.750 1.750 

Kranenburgh tentoonstellingen en publiciteit pm pm pm 

Tentoonstellingen 500 1.000 1.000 

Verzendkosten 1.500 2.500 2.500 

Drukwerk uitnodigingen / bulletins 6.000 6.000 6.000 

Verzekeringen 200 200 200 

Donateursprent 650 600 600 

Bestuurskosten 250 250 250 

Overige algemene kosten 250 500 500 

Afschrijving laptop 100 100 100 

Soos 750 750 750 

Kosten openingen 1.750 2.500 2.500 

Bankkosten 300 300 300 

Grafiekgroep Bergen pm 0 0 

Voordruk BTW niet aftrekbaar 1.000 1.000 1.000 

Totaal uitgaven 19.000 26.450 26.450 

    
Saldo inkomsten -/- uitgaven 6.600 1.550 1.550 

    
 

6.2. Zie voor de balansen per ultimo 2017 en 2018 pdf JAARREKENING 2018 

6.3. Het Kunstenaars Centrum Bergen kent per 31 december 2018 een Eigen Vermogen van € 20.123. 

Het voornemen is om te komen tot een Eigen Vermogen van de jaaromzet van € 25.000, zodat de 

continuïteit van de stichting op een adequate wijze is gewaarborgd. 

De inkomsten bestaan uit de bijdragen van de ongeveer 180 kunstenaarsleden en de eveneens 

ongeveer 180 donateurs. 

Daarnaast kent de stichting inkomsten van commissies op, tijdens de tentoonstellingen, verkochte 

kunstwerken. 


