Beleidsplan Stichting Mr. N. Bolkesteinfonds 2018-2021
Doelstelling en actueel beleid De Stichting Mr. N. Bolkesteinfonds, opgericht 17 oktober
1980, stelt zich ingevolge de statuten ten doel kleine verfraaiingen in de stad Deventer,
waaronder uithangborden, snijramen en gevelstenen, aan te brengen of te doen
aanbrengen. Onder “kleine verfraaiingen” wordt niet begrepen restauratiewerkzaamheden
aan gebouwen. Incidenteel wordt bijgedragen aan een groter project. Aan de eigenaren van
de objecten is de zorg voor het onderhoud. Hiervoor zal bij de overdracht van het object of
bij de bijdrage aandacht gevraagd worden.
Vele jaren was het beleid om de inkomsten uit rente te besteden aan initiatieven die in
aanvragen om bijdragen zijn voorgelegd. Door het kleine vermogen en het feit dat er
nauwelijks rente wordt uitgekeerd is deze bron nagenoeg opgedroogd. Incidenteel neemt de
stichting zelf initiatieven. In dat geval ontwikkelt en begeleidt zij plannen die door sponsors
worden geïnitieerd en betaald. Daarnaast adviseert zij de gemeente Deventer met
betrekking tot de openbare ruimte.
Activiteiten in de recente periode als illustratie van onze betekenis voor Deventer.
- Overleg over kunstwerk(en) in de stationsomgeving/Leeuwenbrug met al resultaat een
verwijzing naar de vroegere leeuwen op de nieuwe voetgangersbrug (2013-2017).
- Actie voor behoud en herplaatsing kunstwerken en ornamenten stadskantoor. Het
resultaat is zichtbaar op diverse plekken in en rondom het nieuwe Stadhuiscomplex (20132016).
- De voorzitter heeft plaatsgenomen in het Comité van Aanbeveling Beeld van Geert Groote.
Tevens is een financiële bijdrage geleverd aan deze beeldengroep.
- Realisatie herinnerings plaquette Gisbert Cuper in het oude deel van het stadhuis, bij de
burgemeesterskamer (2016).
- Advisering bij de herinrichting van het Grote Kerkhof (2017).
Werkzaamheden
De werkzaamheden van de stichting zijn: het houden van twee bestuursvergaderingen per
jaar, het kritisch beoordelen van verzoeken om een financiële bijdrage; het verlenen van
opdrachten aan kunstenaars; het uitbetalen van aangegane verplichtingen; het inhoudelijk
adviseren bij en begeleiden van de werkzaamheden. Er is geen personeel. Het bestuur
bestaat uit vrijwilligers en krijgt geen beloning.
Samenwerking in Deventer
Het Bolksteinfonds kan alleen goed functioneren als er in de stad wordt samengewerkt.
Belangrijke relaties zijn er met:
- Gemeente Deventer, Afdeling Cultuur, Erfgoed, beheer openbare ruimte,
- Planadviesraad, adviesraad Monumenten
- Commissie Kunst in de openbare ruimte, Kunstenlab,
- Erfgoedorganisaties, zoals Deventer Verhaal, Stichting Oud Deventer, SIED,
Heemschut, NV Bergkwartier, Stichting IJssellandschap
- En niet onbelangrijk de inwoners van Deventer.
Communicatie

De successen van het Bolkesteinfonds moeten goed gecommuniceerd worden. Dat kan via
de website, contacten met de pers, door bijeenkomsten te bezoeken en samen te werken.
Uitbreiding is ook mogelijk via de sociale media, zoals Facebook. Belangrijke gebeurtenissen
kunnen gedeeld worden, belangrijke contacten kunnen benaderd worden ons te volgen. De
mogelijkheden om dit te realiseren worden de komende periode onderzocht.
Kennis delen
Door de jaren hen is het Bolkesteinfonds betrokken geweest bij verfraaiing van de openbare
ruimte en het realiseren van kunstprojecten. Onder de bestuursleden is daardoor kennis
opgebouwd die goed gebruikt kan worden bij toekomstige projecten. Het vastleggen van die
kennis en het delen daarvan is een belangrijk onderdeel van ons werk. Dit komt onder meer
tot uitdrukking in de adviezen die wij geven.
Verwerving van fondsen
De stichting zal in de komende jaren trachten via publiciteit en directe benadering van
bedrijven fondsen te werven om daarmee het zeer beperkte vermogen te vergroten.
Daarnaast zal de stichting proberen grotere projecten te realiseren door het aantrekken van
directe sponsoring.
Beheer van de financiële middelen
De stichting heeft het vermogen (ca. € 27.000 per 1 jan. 2017) ondergebracht bij de
Rabobank te Deventer. Het fiscaal nummer van de Stichting Mr. N. Bolkesteinfonds is:
8160.37.413. Om de doelstellingen van de stichting, namelijk het steunen van kleine
initiatieven, niet in gevaar te brengen mag het vermogen niet afnemen onder een grens die
door het bestuur wordt bepaald. In de voorjaarsvergadering van de stichting legt de
penningmeester van het bestuur een financieel jaaroverzicht voor ter goedkeuring.
Bestuursleden worden niet betaald. Zie voor het meest recente financieel jaaroverzicht
elders op deze site.
Besteding van de financiële middelen
De besteding van gelden vindt plaats volgens twee methoden.:
1. Alleen kleine aanvragen worden gesteund uit de rente-inkomsten uit het eigen
kapitaal. De bijdragen belopen enkele honderden euro´s.
2. Grotere projecten worden bekostigd uit sponsoring, in het algemeen via de
bankrekening van de stichting.
Belangrijk is dat wij niet als doel hebben om meer vermogen bij elkaar te brengen. Werven
van bijdragen voor projecten is wel een doel. Dit is bewerkelijker dan uitkeren uit een
beschikbaar vermogen maar past bij onze doelstelling en werkzaamheden tot nu toe.
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