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Overwegingen 

Nu in 2014 een eind is gekomen aan de contractuele 

ondersteuning van Ruven Levav en in 2015 werd besloten om de 

helft van het kapitaal voor een termijn van minimaal twintig 

jaar aan te wenden voor de ondersteuning van een kunstprijs via 

de Dooyewaard Stichting te Blaricum is het van belang om, mede 

in het kader van de ANBI-regeling, een beleidsplan op te 

stellen voor wat betreft de besteding van de revenuen van het 

kapitaal in de periode 2016-2019.  

In 2019 kan dan een nieuw beleidsplan worden vastgesteld, en zo 

vervolgens. 

 

Voor het vervolg wordt uitgegaan van een, naast de al 

ingestelde kunstprijs, te besteden jaarlijks bedrag van circa  

€ 40.000,00.  

 

Samenwerking met de Dooyewaard Stichting 

De kunstprijs wordt in handen gelegd van de Dooyewaard 

Stichting. Wel zal voeling worden gehouden met de uitvoering. 

Zo nodig kan bijgestuurd worden. Omdat de stichting geen prijs 

stelde op aparte vermelding is de prijs de “Espinette-Prijs” 

genoemd. Met hulp van bestuurslid Matthijs Erdman is een eerste 

prijswinnaar inmiddels geselecteerd.  

De resterende middelen zullen niet ook aan (andere) 

kunstprijzen of de ondersteuning van (andere) levende 

kunstenaars dan de prijswinnaars worden besteed. 

 

Doelstelling 

Gelet op de doelstelling:  

“de conservering, ontsluiting en tentoonstelling van de kunsten 

uit de periode na negentienhonderd zestig (1960) en de 

ondersteuning van nog levende kunstenaars, (…). 

Voorts stelt de stichting zich ten doel al hetgeen met het 

voorgaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daaraan 

bevorderlijk kan zijn, speciaal ook het subsidiëren van 

kunstaankopen door musea.” 
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zullen de resterende middelen worden besteed aan het 

ondersteunen van tentoonstellingen van werk van kunstenaars uit 

de periode na 1960, het mogelijk maken van publicaties over 

alsmede archiefontsluiting van hun werk alsmede de aankoop van 

hun werk door musea. 

 

De werkzaamheden van de stichting beperken zich tot Nederland. 

 

Omdat de middelen beperkt zijn wordt gestreefd naar een of twee 

grotere subsidies per jaar in plaats van versplintering. 

 

Jaarlijks zal steeds bij benadering het netto-rendement over 

het jaar te voren worden uitgekeerd.   

 

Uitvoering 

De bestuursleden zullen uit hun eigen netwerken aanvragen voor 

ondersteuning genereren. Ook het Kröller-Müller Museum kan 

aanvragen. 

Mocht dit niet leiden tot genoeg aanvragen dan zal het beleid 

van de stichting actief worden gecommuniceerd.  

 

Samenwerking bij uitvoering 

In de uitvoering kan aansluiting worden gezocht bij andere op 

vergelijkbaar vlak gespecialiseerde subsidiërende 

rechtspersonen. 

 

Belegging vermogen 

Het vermogen blijft belegd in aandelen alsmede de vordering op 

de Dooyewaard Stichting. 

Vermogensmutaties door koersverschillen worden voor het 

uitkeringsbeleid buiten beschouwing gelaten.  

 

Aldus besloten en vastgesteld in de vergadering van 22 augustus 

2016, gehouden te Laren NH. 
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