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Stichting Stokroos
Stichting Stokroos is op 30 juni 1992 opgericht door de heer drs. P.A.H.M. Deiters
(laatste statutenwijziging 15 maart 2018), statutair gevestigd te ’s-Gravenhage en
heeft als doelstelling (artikel 2):
1.   De stichting heeft ten doel de (financiële) ondersteuning en sponsoring van kunsten cultuuruitingen, in het bijzonder beeldende kunst en design, alles in de ruimste
zin van het woord.
2.   Zij tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van donaties.
3.   De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan 2018
Inleiding
In meerdere opzichten is 2018 voor de stichting een bijzonder jaar. Door het
overlijden van de oprichter van de stichting, drs. P.A.H.M. Deiters, en de
benoeming van de stichting tot zijn enige erfgenaam, is het vermogen van de
stichting aanzienlijk toegenomen. De schaalvergroting is voor het bestuur
aanleiding om de organisatie en het bestedingsbeleid van de stichting aan te
passen. Voortbordurend op het in 2017 uitgebrachte rapport “Verkenning
toekomst Stichting Stokroos “ van Ernst Veen/XPEX zijn casu quo worden in het
kader van deze transitie de volgende stappen gezet:
•   de (her-)formulering van de missie, visie en strategie van de stichting, luidende:
Missie
Stichting Stokroos streeft naar een samenleving waarin beeldend kunstenaars,
vormgevers en ontwerpers een prominente rol spelen.
Visie
Wij willen de ontwikkeling van deze doelgroep faciliteren en een springplank zijn
voor veelbelovend talent. Onze belangstelling gaat uit naar projecten waarbij
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De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI), RSIN 8161.72.079.
Blijkens een boekenonderzoek van de Belastingdienst Oost-Brabant van 2
november 2012 voldoet de stichting aan de ANBI-voorwaarden.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
41157415.
De stichting houdt kantoor aan de Biltstraat 156 te ( 3572 BN) Utrecht. De stichting
is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). De stichting
onderschrijft en leeft na de door deze vereniging opgestelde principes, normen en
aanbevelingen voor vermogensfondsen. De stichting publiceert de ANBI gegevens
op haar website www.stokroos.nl.
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traditie en vernieuwing een verrassend samenspel aangaan. Daarnaast willen wij
samenwerkingsverbanden tussen makers, culturele instellingen of
vertegenwoordigers uit andere sectoren steunen en initiëren.

•   de beperking van de levensduur van de stichting tot het jaar 2043;
•   de beperking van de zittingsduur van bestuursleden tot maximaal 9 jaar, voor het
familie-bestuurslid maximaal 10 jaar;
•   de keuze voor een bestuursmodel met een directeur, adviescommissies op het
werkterrein van de stichting en een bestuur dat zich met de hoofdlijnen van het
beleid bezig houdt;
•   het aantrekken van een (part time) directeur;
•   de versterking van de bestuurlijke expertise op het gebied van financiën en
vermogensbeheer en op het werkterrein van de stichting;
•   de instelling van een beleggingsadviescommissie;
•   de keuze voor (een) administrateur, vermogensbeheerder(s) en accountant;
•   de aanpassing van het beleggingsstatuut;
•   de huisvesting van het bureau van de stichting op een representatieve locatie;
•   de verbetering van de website;
•   de bevordering van het gebruik van social media.
Tot de taak van de aan te trekken directeur zal onder meer behoren het
ontwikkelen en implementeren van een nieuw bestedingsbeleid , het initiëren van
nieuwe projecten en het verkennen van de mogelijkheden tot samenwerking met
“makers” en andere instellingen.
Voor zover het “governance” betreft worden de hiervoor genoemde onderwerpen
vastgelegd in de statuten en nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.
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Strategie
De stichting ondersteunt en stimuleert zowel de artistieke als de zakelijke
ontplooiing van deze makers. Wij doen dit onder meer door het toekennen van
subsidies en stipendia en het mogelijk maken van ontwikkelingstrajecten.
Daarnaast fungeren wij als een toegankelijk platform waar volop
kennisuitwisseling kan plaatsvinden.
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Budget
Het bestuur is voornemens de doelstelling van de stichting te realiseren door het
toekennen van garantiesubsidies en stipendia aan beeldend kunstenaars,
vormgevers en ontwerpers en het aanbieden van ontwikkelingstrajecten. In
verband met het feit dat het nieuwe bestedingsbeleid nog in ontwikkeling is, heeft
het bestuur besloten daarvoor een budget ter beschikking te stellen van €
375.000,00, ruwweg te besteden als volgt:
•   garantiesubsidies : € 300.000,00
•   stipendia : € 60.000,00
•   ontwikkelingstrajecten : € 15.000,00
Het bestuur kan te allen tijde besluiten om boven het genoemde budget middelen
vrij te maken voor bijzondere projecten.

Paul Deiters Stipendium
Ter nagedachtenis van Paul Deiters heeft het bestuur besloten een naar hem
genoemd stipendium in het leven te roepen. Aan Kees Flore, zwager van Paul en
tot voor kort bestuurslid van de stichting, is aangeboden curator te worden van dit
stipendium. Gegeven Paul’s affiniteit met de wereld van kunst en filosofie en de
liefde die hij koesterde voor Pontresina (Zwitserland), is gedachte om aldaar een
werkplek te creëren voor kunstenaars en een kunstenaarsboek te laten
vervaardigen.
Overige activiteiten
De stichting zal participeren in het Utrechts Fondsen Overleg, waar niet alleen
fondsen die Utrecht als werkgebied hebben, maar ook landelijk opererende
fondsen deel van uitmaken.
Met twee Amsterdamse fondsen, te weten de Van Bijleveltstichting en het
Niemeijerfonds, zullen afspraken worden gemaakt voor het delen van kennis en
ervaringen en het mogelijk gezamenlijk initiëren van projecten.
Presentaties zullen worden bijgewoond in het kader van door de stichting
toegekende stipendia, evenals vergaderingen van de FIN.
De stichting zal de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN Normen Goed Bestuur
indienen en er voor zorgen dat voldaan wordt aan de eisen die voorvloeien uit de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in
werking treedt.
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Aanvragen, criteria, besluitvorming, afwikkeling
De wijze waarop subsidie- en coaching aanvragen kunnen worden ingediend, de
criteria waaraan deze dienen te voldoen, de procedure van besluitvorming en de
administratieve en financiële afwikkeling zijn vastgelegd in documenten, welke
kunnen worden geraadpleegd op de website www.stokroos.nl. Deze documenten
zullen in 2018 worden herzien.
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Bestuursvergaderingen
Het bestuur zal op 21 maart, 13 juni, 10 oktober en 12 december bijeenkomen
voor de bespreking van bestuurszaken en de behandeling van subsidieaanvragen.
Vastgesteld in de bestuursvergadering van Stichting Stokroos, gehouden te
Utrecht op 21 maart 2018.

