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Beleidsplan Stichting Stokroos 2012-2014

De Stichting Stokroos is sinds 2005 actief in het ondersteunen van beeldend kunstenaars,
ontwerpers en (tentoonstellings)projecten. Daarnaast heeft de stichting het Stokroos
stipendium in het leven geroepen om die kunstenaars, ontwerpers en vormgevers de
mogelijkheid te bieden te experimenteren met het materiaal Glas en het materiaal Zilver.
Ook biedt de stichting de mogelijkheid om een zgn. Coachingstraject
te volgen. Dit traject is bedoeld om het cultureel ondernemerschap van kunstenaar en
vormgever te verdiepen, door specifieke aspecten van de beroepspraktijk met een of
meerdere professionals te bespreken.
In dit beleidsplan geeft het bestuur kort aan welke werkzaamheden de stichting Stokroos
zal verrichten hoe het beheer van de middelen zal plaatsvinden en hoe zij tot besteding
van de middelen komt.
Werkzaamheden van de Stichting
Om de ondersteuning van kunstenaars, ontwerpers en vormgevers zo goed mogelijk
te laten verlopen, heeft de Stichting een website ontworpen waar een digitaal aanvraag
formulier is te vinden. Dit formulier moet door de subsidiënt worden ingevuld en
opgestuurd met alle relevante gegevens. Mocht de subsidient nog vragen hebben over
zijn subsidie aanvraag dan is het mogelijk een bestuurslid of het secretariaat daarover
telefonisch te benaderen. Van deze service wordt veel gebruik gemaakt. Drie tot vijf
keer per jaar vergadert de Stichting en worden de subsidie aanvragen doorgenomen en
beoordeeld. De beoordeling van de subsidie aanvragen worden getoetst op inhoud en
financiële onderbouwing. De inhoudelijke criteria bij een aanvraag met een individueel
belang zijn:
• Professioneel werkzaam als kunstenaar of vormgever.
• Afgeronde beroepsopleiding
• Artistieke kwaliteit of vernieuwend concept in het geval van vormgeving.
De inhoudelijke criteria die de Stichting hanteert bij een aanvraag met algemeen belang
zijn:
• professionaliteit van de organisatie
• landelijk of regionaal
• publieksbereik
• publiciteit
• Artistieke kwaliteit van het (tentoonstellings) project

Gemiddeld ontvangt de Stichting per jaar ca 120 aanvragen.
Al deze aanvragen worden door het bestuur ingezien, gelezen en beoordeeld, volgens
bovenstaande criteria.
Naast deze subsidie heeft de Stichting een drietal Stipendia in het leven geroepen.
Het Stokroos Glas stipendium ism Het Nationaal Glasmuseum te Leerdam, het Zilver
stipendium ism het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven en recent het HKU
Stokroos stipendium bedoeld voor jonge net afgestudeerde kunstenaars.
Het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding ervan
Het bestuur van de Stichting Stokroos beheert het vermogen en bepaalt de besteding van
de middelen binnen de kaders die de statuten aangeven.
De vergoeding die bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie is
€ 300 per vergadering. Jaarlijks legt de Stichting in een jaarverslag verantwoording af
over de besteding van de middelen. Het jaarverslag ligt ter inzage op het secretariaat van
Stichting Stokroos.

Overzicht van kunstenaars en instellingen die in 2012 de garantiesubsidie uitgekeerd hebben
gekregen
Stichting Bas Maters
Publicatie oeuvre Bas Maters
Roger Walschots
Publicatie/multiples
Mark Robert Peters
kunstwerk ‘logos’
Odrada Burghoorn
“Upside Down”, camera obscura
installatie, reizend object
Witte de With galerie
Shared Space III
Van der Laan stichting
“Interactieve website over gedachtegoed
architect en monnik Dom Hans van
der Laan”
Karin Arink
“Duo-tentoonstelling, Kleider machen
Kunst”
PJHM Cleutjens
fotoproject tijdens de kunstmanifestatie ‘KadS’
Sabrina Basten
“My Space,Your Space, Our Space: My Space
reeks installaties gemaakt voor specifieke
ruimten”
René Korten
Publicatie
Hanneke de Jong
Coaching
Nada van Dalen
Mode collectie
Rolina Nell
Onderzoek naar gebruik van ei-tempra
Anke Roder
Boek Anke Roder ‘change of light’
Cecilia Vissers
solo New York
Ellen Mandemaker
Monkey Playhouse
Milou Rabe
Site specific installatie “Untitled 11” Rewire Fes
Studio Maarten Kolk & Guus Kusters
“Waterservies”
Hidenori Mitsue
Publication
Karianne Bueno
Haiiro, publicatie en tentoonstelling
Hans van Houwelingen
Publicatie The Third Monument
Boris van Berkum
Beeld
Maria Julia Campo
Werken produceren en tentoonsteelen bij het
EKCW Keramisch Centrum Den Bosch
Yvonne Lacet
Kunstenaarsboek
Stichting Stukafest Amsterdam
Festival
Katinka Fick
project: Zonlicht; kunst- licht
Giuseppe Licari
Humus Site-installation
Marleen van Wijngaarden
Secret gardens, installatie
Clara pouderooijen
geven en nemen
Esther Polak / Ivar van Bekkum
Spiral drawing Sunrise
Joost Bakker
Untitles-animatie-teken tentoonstelling
Gabrielle Kroesse
Coaching
Diana Scherer
Publicatie fotografie, Nurture studies

Stichting Kanker in Beeld
Tilmann Meyer-Faje
Das Bilt
Uche Okpa-Iroha
Mo Abd-Ulla
Stefan Hofman
St. Productiehuis Plaatsmaken
Raw Color

Beelden voor je leven, uitvoering panelen
Installatie Omgedraaid huis
Installatie GEWEER
Uitvoering werk fotografische installatie
Uitvoering werk bij EKCW,
Mobile printing Kit
Zeefdrukproject
Ernstig Geschikt afgestudeerde kunstenaars
Textiel project

Stokroos stipendia
Nationaal Glasmuseum
Nederlands Zilvermuseum
HKU

Glas stipendium 2012
Zilver stipendium 2012
HKU stipendium 2012

Aanvragen
Toegezegde garantiesubsidies
Aangeboden coachingstrajecten
Afwijzingen

126
53
4
66

Balans per 31 december 2012 (na winstdeling)
31 december 2012
€

31 december 2011
€

Activa

Passiva

Vaste activa

Kapitaal

Financiële vaste activa

-

-

Vlottende activa

31 december 2012
€

31 december 2011
€

6.567

3.140

121.033

57.726

127.600

60.866

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

Vorderingen		
Overlopende activa
903
1.092
Liquide middelen
126.697
59.774

127.600

60.866

Staat van baten en lasten

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012
2012
€

2011
€

Baten

100.904

131.096

Lasten

97.997

73.879

Resultaat

3.427

57.217

Baten
Ontvangen giften
Rentebaten
Lasten
Algemene kosten
Uitkeringen en kosten derden

2012
€

2011
€

100.000
904

130.000
1096

16.377
81.100

8.608
65.271

