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1. Het werk dat Stichting Kunstkerk doet

Ons publiek

De eerste doelstelling van Stichting Kunstkerk is het bevorderen van de belangstelling voor

kunst en cultuur onder een breed en gevarieerd publiek binnen de Kunstkerk en haar

omgeving. In een tijd waarin veranderingen telkens sneller gaan en de samenleving

individueler wordt, neemt de behoefte aan schoonheid, onthaasting en zingeving binnen de

dagelijkse realiteit toe. Het vakmanschap van artiesten en kunstenaars verrijkt het leven,

maakt het mooier en socialer. Daarom werken we aan een vitale, breed toegankelijke en

inspirerende ontmoetingsplaats die ons welzijn in deze samenleving vergroot. Dit gaat verder

dan het bieden van expositieruimte. Om publiek actief te betrekken in cultuur organiseren we

verschillende evenementen en festivals als kader waarbinnen geëxposeerd kan worden.

De Kunstkerk wilt zich ontwikkelen tot een geliefde en onderscheidende plek voor zowel

Dordtenaren als kunst- en cultuurliefhebbers door heel Nederland en daarbuiten. We zoeken

naar nieuwe vormen om cultuur te stimuleren en streven naar een eigen gezicht binnen de

kunstwereld. Van video tot fotografie, van ruimtelijke installaties tot geluidskunst en tech-art

en van concerten tot voorstellingen; Stichting Kunstkerk presenteert kunst en cultuur niet als

eindproduct maar als ontwikkeling en omarmt het vakmanschap van artiesten en

kunstenaars. Door nieuw werk in het kader van onderzoek, wetenschap, innovatie en

maatschappelijke thema’s te plaatsen beogen we een educatieve functie aan te bieden op

verschillende onderwijsniveaus en voor de samenleving als geheel. De Kunstkerk is een plek

die interactie, beleving, vermaak, dynamiek, ontmoeting, inspiratie en verdieping teweeg

brengt.

De kunstenaars

De tweede doelstelling is het stimuleren van kunst en cultuur in de Drechtsteden. We willen

de Kunstkerk ontwikkelen tot een plek waarin we het vakmanschap van toonaangevende en

veelbelovende cultuurmakers, artiesten en wetenschappers met verschillende achtergronden

omarmen. Dit doen we door hen de vrijheid te geven nieuw werk te tonen en baanbrekende

tentoonstellingen en evenementen te cureren of samen te stellen. Wij nodigen kunstenaars

en artiesten uit om een volgende stap in hun ontwikkeling te zetten. Het is de bedoeling dat

we tastbaar maken wat in de wereld leeft en waar we als samenleving en als mens naar

streven. Niet de losse werken, maar het kunstenaarschap staat centraal. Omdat we artiesten



en kunstenaars stimuleren nieuw werk te creëren, zou de Kunstkerk, naast expositieruimte

en podium, vooral kunnen worden gezien als productiehuis en laboratorium. Het is een

platform waar culturele en economische waarde elkaar ontmoeten. De waarde van

creativiteit is het creëren van waarde. Hierover brengen we online korte documentaires en

videoportretten uit over de artiesten, kunstenaars en het werk dat zij maken.

Openbare ruimte & Kunstklimaat

Naast het bieden van een prachtige locatie om te exposeren zal ruimte geboden worden om

kunst en cultuur te creëren en zullen daartoe ook opdrachten verstrekt worden. We willen de

locatie Kunstkerk een bruisend middelpunt laten zijn voor alle vormen van kunst en cultuur

voor een breed scala aan activiteiten voor een grote diversiteit aan doelgroepen. Daarnaast

worden kunstenaars uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de vormgeving van de

dagelijkse leefomgeving en gebouwen. De wisselwerking tussen artiesten en het publiek uit

zich verder in de openbare ruimte en het kunstklimaat op zowel stedelijk als landelijk niveau.

Beoogd wordt om nieuwe verbindingen en belevingswerelden tot stand te brengen vanaf het

Dordrechts Museum, de museumtuin via de Kunstkerk en de Witt, in een ruimte die zich door

de Kloostertuin uitstrekt tot het Hof. We willen verder onderzoeken hoe dit hele gebied beter

verbonden kan worden met de gebieden in de stad die drukker bezocht worden, zoals het

Statenplein. De Kunstkerk zou dan een centraal gelegen en inspirerend hart kunnen vormen

in het culturele centrum van de stad en een bijdrage leveren aan de de kwaliteit van de

openbare ruimte.

Fasering

Onze ambities kunnen we waarmaken door in de loop van een langere tijd met andere

partijen initiatieven te ontplooien. Met het Dordrechts Museum en de Witt bestaat nu al een

samenwerkingsovereenkomst en in dit kader zullen in het komend (half) jaar meerdere

samenwerkingen en initiatieven uitgewerkt worden in lijn met ons beleidsplan in de periode

tot 2026.

2. De manier waarop Stichting Kunstkerk geld werft

Stichting Kunstkerk is een algemeen nut beoogde instelling zonder winstoogmerk. Als

culturele organisatie staat de Kunstkerk midden in de samenleving en is niet louter

afhankelijk van subsidies. Zij verwerft actief inkomsten o.a. via:

● Zaalverhuur

● Donaties



● Lidmaatschap / Abonnementen

● Merchandise / Museumwinkel

● Evenementen met kaartverkoop

De inkomst die Stichting Kunstkerk hieruit ontvangt, komen 100% ten bate van het realiseren

van haar doelstellingen.

3. Het beheer van het vermogen van Stichting Kunstkerk

De Kunstkerk, aan de Museumstraat 65 in Dordrecht, is een gemeentelijk monument is

ontwikkeld tot openbare expositieruimte. Stichting Kunstkerk is een autonome culturele

organisatie die de opbrengsten uit de exploitatie van de Kunstkerk volledig besteed aan haar

doelstellingen. Zij heeft een onbezoldigd bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en

penningmeester. Voor de dagelijkse operationele leiding heeft het bestuur een artistiek

directeur aangewezen die acteert conform de opgestelde begroting en het directiereglement.

Voor het werven van inkomsten exploiteert en verhuurt Stichting Kunstkerk de ruimtes buiten

openingstijden. De opbrengsten hiervan wordt volledig besteed aan de artistieke invulling en

culturele programmering van de Kunstkerk. Het beheer van het vermogen valt onder de

verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Kunstkerk.

4. De besteding van het vermogen van Stichting Kunstkerk

Stichting Kunstkerk heeft een artistiek directeur aangesteld die de culturele koers van de

Kunstkerk bepaalt en aanspreekpunt is voor het bestuur van Stichting Kunstkerk en

samenwerkingspartners. Voor de uitwerking en afstemming van de programmering

onderhouden het bestuur van Stichting Kunstkerk en haar artistiek directeur regelmatig en in

ieder geval eens per kwartaal contact. Binnen het kader van de doelstellingen wordt het

vermogen besteed aan het algemeen nut, onder andere middels:

● Het initiëren van activiteiten zoals exposities, kunstfestivals en culturele

evenementen;

● Het verstrekken van kunstopdrachten;

● Het inschakelen van kunstenaars bij de vormgeving van de dagelijkse leefomgeving

en gebouwen om zo de belevingswaarde en de kwaliteit van de openbare ruimte in

de Dordtse binnenstad te verhogen.



Eventueel 5 t/m 7:

5. Beschrijving van de taakstelling en bestuursverhoudingen binnen het bestuur

Directiereglement

Voor onderstaande besluiten van de operationeel directeur moet voorafgaand schriftelijke
goedkeuring worden verleend van een meerderheid van de uitgebrachte stemmen in de
bestuursvergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn:

a. het jaarlijks vaststellen van de begroting, forecast en/of business plan van de
stichting;

b. het wijzigen van de Statuten van de stichting;
c. het materieel wijzigen van de kernactiviteiten van de Stichting;
d. het ontbinden van de stichting;
e. het aanvragen van faillissement en/of surseance van betaling van de Stichting;
f. het aanhangig maken van (gerechtelijke of arbitrale) procedures;
g. het aanstellen van de accountant en/of administrateur van de stichting;
h. het deelnemen in of vervreemden van andere vennootschappen c.q. bedrijven;
i. het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met (een lid van) het

Bestuur;
j. ieder besluit waarin de stichting een direct of indirect tegenstrijdig belang heeft

met één of meer leden van het Bestuur of operationeel directeur;
k. het aangaan, beëindigen en wijzigen van een overeenkomst indien en voorzover

dat gaat buiten de normale bedrijfsuitoefening van de stichting;
l. het verkrijgen, bezwaren, vervreemden en in licentie verstrekken van rechten van

Intellectueel Eigendom;
m. het vestigen en opheffen van vestigingen;
n. het ter leen verstrekken van gelden;
o. het aangaan, wijzigen, verlengen, vernieuwen en/of beëindigen van geldleningen

en/of financieringsregelingen en/of zekerheid stellen en/of garanties afgeven
en/of afgeven van ‘letters of comfort’ ten laste van de stichting.

p. het verbinden van de Stichting voor schulden van anderen, hetzij door borgtocht,
hetzij op andere wijze;

q. het benoemen/aanstellen en ontslaan van (in)directe personeelsleden en of
ingeleende krachten, voor zover deze niet zijn gebudgetteerd;

r. het kopen, bezwaren, vervreemden en verkopen van roerende zaken en
vermogensrechten;

s. het doen van (des)investeringen, voor zover deze niet zijn gebudgetteerd, die
een bedrag van EUR 2.000,- te boven gaan;

t. het aangaan van rechtshandelingen voor de inkoop van materialen, arbeid en
diensten, zoals passend binnen de normale bedrijfsuitoefening van de Stichting,
die een bedrag of waarde van EUR 5.000,- te boven gaan;



u. Het wijzigen van de beeldmerken en uitstraling van de Stichting
v. Het geven van interviews en doen van uitlatingen in de media omtrent de

stichting en haar activiteiten, in de ruimste zin des woord wordt jaarlijks door het
bestuur en de operationeel directeur uitgewerkt in een pers- en mediaplan. De
operationeel directeur handelt en communiceert conform dit plan.

w. Het aangaan van langjarige (samenwerkings)overeenkomsten.

Besluitvorming:
Besluiten kunnen schriftelijk worden genomen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk of per
e-mail vóór een dergelijk besluit uitspreken. De doelstellingen en strategie in het beleidsplan
worden als leidraad gebruikt voor de jaarlijkse evaluatie van de stichting. Jaarlijks wordt een
begroting vastgesteld en inhoudelijk en financieel verslag gedaan van de activiteiten. Verder
vergadert het bestuur indien de voorzitter hiertoe het initiatief neemt, of indien twee of meer
bestuursleden hierom verzoeken. Er worden notulen van de vergadering bijgehouden.
Besluiten in het bestuur worden genomen in met een meerderheid van de stemmen.
Herbenoeming van de bestuursleden wordt vastgelegd in de statuten.

Administratie en jaarrekening
De operationeel directeur is samen met de penningmeester verantwoordelijk voor het voeren
van administratie, waaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen
worden gekend. De operationele directeur is samen met de penningmeester is
verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die voor 1 juni van het volgende
kalenderjaar door het bestuur zal worden vastgesteld en zal worden gepubliceerd op de
website van de Stichting .



6. Balans met toelichting waarin de vermogensopbouw van de stichting wordt verklaard.



7. Bestuur

Het bestuur van Stichting Kunstkerk bestaat uit:

Jan Ablas : Voorzitter

Ewald Dudok : Secretaris

Engel Ames : Penningmeester


