Hoofdlijnen Beleidsplan Stichting nalaten aan cultuur 2021-2024
Doelstelling
De Stichting Nalaten aan cultuur heeft ten doel de bewustwording over de mogelijkheden voor en de
informatie en kennis over nalaten aan cultuur te vergroten door de ontwikkeling van een platform
waar culturele instellingen zich bij aan kunnen sluiten en het opzetten en uitrollen van
bewustwordingscampagnes. Daarnaast heeft de stichting het doel om de kennis over
nalatenschappenwerving bij professionals in de cultuursector te vergroten.
De stichting streeft ernaar om een landelijke spreiding van culturele organisaties te bewerkstelligen
en om zowel gevestigde als beginnende instellingen de kans te geven zich aan dit platform te
verbinden. Het platform geeft een overzicht van alle deelnemende culturele instellingen waar men
direct persoonlijk contact mee kan leggen
De stichting stelt zich ten doel om als een charitatieve, culturele en algemeen nut beogende
(culturele ANBI) instelling te fungeren.
Strategie
Door het aantrekken van culturele instellingen op het platform probeert de stichting de middelen te
vergroten voor het voeren van de bewustzijnscampagnes over de mogelijkheden rondom nalaten
aan cultuur. De aangesloten culturele instellingen verbinden zich in eerste instantie voor een jaar (we
willen dit op termijn graag naar drie jaar brengen) aan het platform en betalen een fee voor
deelname en zichtbaarheid op het platform waarmee vervolgens de campagnes die ontwikkeld
worden gefinancierd worden. Het is de bedoeling om ieder jaar minimaal een landelijke campagne
uit te rollen in het najaar en door het jaar heen aandacht te genereren voor het platform.
Het platform wil daarnaast minimaal 3 x per jaar activiteiten organiseren voor de deelnemers ter
vergroting van de kennis over de werving en de afwikkeling van nalatenschappen. Het platform heeft
een viertal ambassadeurs die nationale bekendheid genieten en die we sterker willen betrekken bij
de missie en het platform door het inzetten van hun bekendheid en netwerk.
Doelgroep zijn alle culturele instellingen, groot en klein in Nederland.
Huidige situatie
Oprichting Platform nalaten aan cultuur
In 2020 is het platform nalaten aan cultuur gelanceerd met de negen founding instellingen.
(www.nalaten-aan-cultuur.nl).
Oprichting Stichting Nalaten aan cultuur
In 2021 is de Stichting Nalaten aan cultuur opgericht om vorm en uitvoering te geven aan de missie
van het platform.
Campagne 2021 en 2022
Er is op dit moment één landelijke campagne gevoerd in de week van Nalaten aan cultuur (1 tot en
met 5 november 2021) die door het platform bedacht en ontwikkeld is. Er is reeds een nieuwe Week
van Nalaten aan cultuur vastgesteld voor de week van 28 oktober tot en met 3 november 2022.

Activiteiten van de organisatie
Campagnes, Werkgroepen, Workshops/Kennisdeling, Communicatie
Campagnes
Afgelopen periode (2021) is er een grote mediacampagne geweest in de Week van nalaten aan
cultuur. Voor de komende periode is in 2022 weer een grote landelijke campagne tijdens de week
van nalaten aan cultuur gepland.
Werkgroepen
Er zijn vier werkgroepen. Nieuwe deelnemers, Communicatie/Campagnes, Kennisdeling en
Ambassadeurs. De werkgroepen komen door het jaar individueel bij elkaar en twee keer per jaar
komen alle werkgroepen bij elkaar.
Workshops/kennisdeling
Er staan diverse deelnemersbijeenkomsten op de planning om kennisdeling te vergroten. We hebben
in 2021 een bijeenkomst gehad met de deelnemers via zoom met een presentatie van een Estate
Planner over Nalatenschappen en in 2022 een kennisdeling- bijeenkomst in het kader van
Nalatenschappenwerving. Later dit jaar hopen we fysiek bij elkaar te kunnen komen met alle
deelnemende instellingen en proberen we onderwerpen te agenderen waar instellingen tegen aan
lopen of meer informatie bij nodig hebben.
Toekomst
Het doel voor de toekomst is om minimaal 100 deelnemers te werven en een landelijke spreiding van
diverse grote en kleine culturele instellingen te bewerkstelligen, zodat we jaarlijks een ruime
financiële basis hebben om campagnes te voeren en meer bewustwording voor ons doel te bereiken.
Overig
- Verdere samenwerking bevorderen met partner instellingen;
- Op de kaart zetten Nalaten aan Cultuur als kennispodium.
Fondsenwerving
Het vermogen van de Stichting zal worden opgebouwd door bijdragen van culturele partners,
donaties en subsidies.
Momenteel is het vermogen gevormd uit de bijdragen van de culturele partners van de Stichting. De
kosten van het beheer van de Stichting zullen in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten
behoeve van het doel van de Stichting. [Tot op heden zijn er nog niet of nauwelijks kosten gemaakt
voor werving van gelden.]
Fondsenbeheer
Het bestuur van de Stichting heeft zich op het standpunt gesteld dat fondsen die niet direct worden
besteed aan de algemeen nuttige doelstelling op een conservatieve wijze dienen te worden beheerd.
Het bestuur van de Stichting verwacht echter geen (substantieel) vermogen aan te houden.
Schenkingen/bestedingen
Het voornemen bestaat dat de ontvangen schenkingen en het netto resultaat (netto resultaat is het
bruto beleggingsresultaat verminderd met (i) de te maken kosten, (ii) de verwachte inflatie en (iii) de

te maken kosten van werving van gelden en beheer van de Stichting) in zijn geheel (doch
minstens90%) in elk jaar of eventueel in het daaropvolgend jaar worden gebruikt voor projecten die
vallen binnen de doelomschrijving van de Stichting. De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan
redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de Stichting.
Financiën
Alle inkomsten en uitgaven worden zorgvuldig geadministreerd door de penningmeester. Jaarlijks zal
de penningmeester een financieel overzicht maken dat door het bestuur moet worden goedgekeurd
op de jaarvergadering. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en
een staat van baten en lasten van de Stichting opgesteld en gepubliceerd op haar website. De
secretaris zal de verslagen van de bestuursvergaderingen maken en alle administratieve bescheiden
zorgvuldig behouden en bewaren.
Verantwoording
De voorzitter zal jaarlijks een verslag maken over de door de Stichting gesteunde activiteiten
vergezeld van de nodige informatie over de desbetreffende activiteit. Het activiteitenverslag zal
worden gepubliceerd op de website van de Stichting.

