Beleidsplan culturele ANBI- status stichting Bankjesparade.
STRATEGIE
Kernprincipes en uitgangspunten van stichting Bankjesparade.
De stichting Bankjesparade is in juni 2019 opgericht met als belangrijkste activiteit kunstzinnige
bijzondere bankjes te plaatsen in de openbare ruimte van Heemskerk. Deze vorm van toegepaste
kunst geeft kunstenaars, ambachtslieden en ontwerpers een kans om zich te profileren met een
uniek zitobject voor alle inwoners en bezoekers van de gemeente Heemskerk. Sociale cohesie en
burgerparticipatie is tevens een uitgangspunt om een zitobject te realiseren in een bepaalde wijk of
straat. Door een stem uit brengen op een bank naar keuze kunnen omwonenden invloed uitoefenen.
De stichting Bankjesparade schenkt de zitmeubels aan de gemeente Heemskerk en daarmee aan de
inwoners van Heemskerk.
Statutaire doelstellingen
De stichting Bankjesparade heeft ten doel:
1.a. het maken en plaatsen van kunstzinnige bankjes/zitmeubels in de openbare ruimte voor alle
inwoners en passanten die daar gebruik van willen maken;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitnodigen van kunstenaars en
ambachtswerkers om een ontwerp in te dienen. Na goedkeuring krijgen zij de opdracht om het
ontwerp uit te voeren en wordt het object vervolgens in de openbare ruimte geplaatst.
Afwezigheid winstoogmerk
1. De stichting Bankjesparade heeft geen winstoogmerk.
2. De stichting mag geen uitkeringen doen aan haar bestuurders.
3. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting
vergoed.
Bestemming liquidatiesaldo
Na een eventueel faillissement of opheffing van de stichting zal een eventueel batig saldo
aan een soortgelijke culturele organisatie met een ANBI status worden uitgekeerd.

MISSIE
Werkzaamheden van de stichting
De werkzaamheden bestaan uit het ontwikkelen en coördineren van activiteiten
die erop gericht zijn en verband houden met het realiseren van kunstzinnige bankjes voor de openbare
ruimte van Heemskerk.
De dagelijkse werkzaamheden t.b.v. de vervaardiging en plaatsing van de bankjes worden in
opdracht van het bestuur uitgevoerd door een project- en artistiek adviseur, die op hun beurt
regelmatig rapporteren aan het bestuur over de gang van zaken.

BELEID
Toekomstige werkzaamheden
De toekomstige werkzaamheden van de stichting zullen niet veel afwijken van de richtlijnen
zoals hierboven vermeld.

Overzicht toekomstige projecten stichting Bankjesparade.
Het realiseren van minstens 20 kunstzinnige bankjes in Heemskerk
in samenwerking met stichting TriArcus en gemeente Heemskerk.
Kunstenaars, ontwerpers en ambachtslieden werven om dit doel te verwezenlijken.

BEHEER
Vermogen van de Stichting Bankjesparade
De inkomsten van de Stichting Bankjesparade bestaan in 2019 voornamelijk uit de bijdragen van Stichting
Triarcus. In de toekomst zullen mogelijk nog andere inkomstenbronnen worden aangeboord. De uitgaven
zullen grotendeels worden gedaan voor de realisering van een aantal bankjes. Ook zijn er uitgaven voor
het algemeen bestuur en oprichting van de stichting. Conform de voorwaarden voor de ANBI-status voert
de stichting een administratie. Uit deze administratie zal blijken welke bedragen zijn ontvangen en
uitgegeven aan het realiseren van de doelstellingen van de stichting , alsmede aan het beheer van de
stichting.
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