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1. Doelstelling
De stichting is in haar huidige vorm in het leven geroepen door een statutenwijziging per
18 december 2014. Zij is de voortzetting van de Stichting Cultuur FB Oranjewoud.
Bij de statutenwijziging zijn de naam, doelstelling en de bestemming van een eventueel
liquidatiesaldo aangepast.
De Stichting Cultuur FB Oranjewoud heeft ten doel:




De bevordering van cultuur en leefbaarheid in Noord Nederland.
Onder cultuur zijn alle uitingen te verstaan die volgens het spraakgebruik als cultuur
betiteld worden, zoals muziek, beeldende kunst, geschiedbeoefening.
Onder bevordering van leefbaarheid is onder andere te verstaan de ondersteuning
van welzijnsactiviteiten, buurt- en clubhuiswerk.
De voorgaande opsomming is uitdrukkelijk niet limitatief, met dien verstande dat alle
door de stichting te ondersteunen activiteiten binnen de kaders van de fiscale ANBIregelgeving dienen te vallen zoals die gelden op het moment van de steunverlening.

De stichting is ontstaan vanuit Stichting FB Oranjewoud, waarbij de Stichting Cultuur FB
Oranjewoud de in voorgenoemde doelstellingen genoemde activiteiten overgenomen heeft.

2. Activiteiten
De stichting subsidieert activiteiten en projecten die verband houden met de doelstelling.
Subsidieverzoeken kunnen via de website worden gedaan. Op de website wordt daartoe
een aanvraagformulier geplaatst. Het bestuur werft niet actief om aanvragen voor subsidie.
De verzoeken worden minstens vier keer per jaar door het bestuur beoordeeld en getoetst
aan de doelstelling en aan de ANBI-voorwaarden. Vervolgens zal het bestuur besluiten al
dan niet een subsidie toe te kennen. De stichting stelt een subsidiereglement op waarin de
voorwaarden waaraan een aanvraag om ondersteuning moet voldoen staan vermeld. Dit
reglement wordt via de website bekend gemaakt.

3. Werving vermogen
De stichting staat in nauwe relatie met Stichting FB Oranjewoud. Deze stichting is
voornemens jaarlijks een donatie te doen. De omvang van de activiteiten wordt mede
bepaald door de omvang van de genoemde donatie. Het bestuur van de Stichting Cultuur
FB Oranjewoud beslist geheel zelfstandig over de bestemming van de middelen van de
stichting. Verder zal het vermogen worden gevormd door andere subsidies, giften en
donaties en door ontvangen erfstellingen en/of legaten. De stichting treedt uitdrukkelijk niet
op als actief fondswervende instelling, maar aanvaard donaties wel, mits daaraan geen
voorwaarden gekoppeld zijn die het bestuur strijdig acht met de doelstelling van de stichting.
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4. Beheer van het vermogen
Het bestuur beheert het vermogen van de stichting en bepaalt de besteding van de
middelen binnen de kaders die de statuten aangeven en voldoen aan de ANBI-regels. De
stichting streeft geen vermogensopbouw na.

5. Besteding van het vermogen
Het bestuur kent subsidies toe aan projecten of activiteiten die in lijn zijn met de doelstelling
van de stichting. Nagestreefd wordt dat de stichting de in enig jaar ontvangen donaties
volledig besteed, tenzij dat in een incidenteel geval door de omvang van een gift, erfstelling
of legaat tot grote onevenwichtigheden zou leiden.

6. Planning 2018 t/m 2020
De stichting is voornemens onderstaande activiteiten te sponsoren die verband houden met
de cultuur in Noord Nederland. Voor een deel zijn de subsidiebedragen reeds in 2017
toegezegd en in enkele gevallen deels al uitgekeerd.
Voorgenomen subsidies in 2018 en verder:
Befrijdingsfestival Fryslân, € 15.000,- ;
KH2018, project Under de Toer/Marijke Moui, € 300.000,- ;
Museum Belvédère gezamenlijke tentoonstelling ihkv KH2018, € 20.000,-;
Oranjewoudfestival 2018, € 60.000,-;
Kenniscampus Leeuwarden, € 100.000,-;
FB Oranjewoud Fund, € 60.000,-;
Studiebeurzen individueel, € 11.000,-;
De stichting is voornemens een aantal subsidies voor meerdere jaren toe te zeggen. Bij de
onderdelen waarvoor de subsidie eenmalig wordt toegekend, is dit achter het betreffende
onderdeel aangegeven. Het bestuur zal voor deze onderdelen in de volgende jaren zo nodig
opnieuw een besluit nemen over continuering.
Voor het overige wacht de stichting vooralsnog andere aanvragen af. Mochten er na 2018
geen aanvragen van enige omvang in verband met andere culturele activiteiten ontvangen
worden, dan zal het bestuur zich beraden of er een actievere werving van subsidiënten zal
moeten plaatsvinden.
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