
Beleidsplan  
 

Stichting Kunstleven 
fiscaal nummer: 860137922 

KvK-nummer: 75089688 

IBAN: NL54INGB0006674588 

 

Contactgegevens 

Bart Rouw, secretaris 

Oude Goedstraat 34 

7413 EG Deventer 

 

Doelstelling 
Het bevorderen en verhogen van de kwaliteit van leven van ouderen in het bijzonder en overige 

doelgroepen in zijn algemeenheid. 

 

Belangrijke punten zijn: 

 

1. Presenteren van levensverhalen van ouderen. 

2. Voor en door de inwoners van betreffende dorp/stad/provincie. 

3. Promotie van het historische, authentieke en bijzondere karakter van een stad/provincie en haar 

inwoners. 

4. Culturele beleving vanuit de pijlers: cultureel erfgoed, kunst, muziek en theater. 

5. Samenwerking met verschillende (zorg)instellingen, inwoners, bedrijven, overheid en podia.  

6. Interactie tussen verschillende generaties. Kenmerkende woorden hierbij: verbinding, 

herkenning, inspiratie, begrip. 

7. Kennismaken met en het beleven van verschillende uitingen van kunst.  

 

Te verrichten werkzaamheden 

 
1. We leggen contact met verschillende podia, (zorg)instellingen, bedrijven en scholen waar de 

levensverhalen verteld kunnen worden. 

2. We verbinden mensen met verschillende leeftijden naar aanleiding van de verhalen. 

3. We verbinden mensen met verschillende culturele en etnische achtergronden met deze 

verhalen. 

4. Bevorderen de dialoog naar aanleiding van de verhalen. We werken samen met verschillende 

(zorg)instellingen die ons helpen in de zoektocht naar ouderen die hun verhaal willen vertellen. 

5. We hebben contact met de ouderen die hun levensverhaal vertellen. We interviewen deze 

ouderen en indien nodig hebben we contact met de naaste familie.  

6. We hebben contact met verschillende lokale instanties die ons kunnen helpen om het 

levensverhaal van ouderen dat we vertellen middels beeld te versterken. 

7. Wij geven (onervaren) afgestudeerde kunstenaars de gelegenheid (podium)ervaring op te doen 

binnen deze sector.  

 

 

  



De wijze van werving van inkomsten 
Inkomstenbronnen zijn: subsidieverstrekkers (provinciaal, landelijk en gemeentelijk), deelnemende 

concertlocaties en vrijwillige giften. 

In de toekomst wil de stichting de bronnen uitbreiden met inkomsten van Vrienden van Stichting 

Kunstleven door het verkrijgen van een ANBI-status.  

 

Beheer en besteding van de verworven inkomsten 
Verworven inkomsten worden volledig besteed aan de uitvoering van de projecten die namens 

stichting Kunstleven gerealiseerd worden. 

De stichting heeft geen winstoogmerk. 

 

Bestuur 
dhr. A.C. Bonnet – voorzitter 

dhr. B.W. Rouw – secretaris 

dhr. W. Rouw – penningmeester 

mevr. J. Oplaat – lid 

 

De bestuursleden van de stichting Kunstleven ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

Zij kunnen aanspraak maken op vergoeding van de gemaakte kosten. 

Deze vergoeding kan de fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding niet te boven gaan. 

 

Activiteiten 
In de eerste anderhalf jaar van haar bestaan heeft Stichting Kunstleven: 

• Digitaal Dichtbij gerealiseerd: Registratie van een concert, speciaal voor ouderen in 

zorglocaties, ten tijde van de strenge lockdown door covid-19. Uitvoerenden: Fluit-harpduo 

Puur. 

• Vertelconcerten Friesland gerealiseerd: Serie van zeven vertelconcerten in Friesland, in 

zorglocaties en basisscholen. Uitvoerenden: Fluit-harpduo Puur en Attie Nijboer (vertelster). 

• een website in het leven geroepen. 

 

Aanvullende activiteiten voor 2021 / 2022 

• Vertelconcerten Brabant/Limburg realiseren: Serie van twintig vertelconcerten in het oosten 

van Noord Brabant en de kop van Limburg, in zorglocaties en openbare podia. Uitvoerenden: 

Fluit-harpduo Puur en Elky Rosa Gerritsen (actrice/journaliste). 

 

Statuten 
Voor de statuten verwijzen we nu naar bijgevoegd pdf bestand.  

 

Financiën 
Voor de jaarrekening van 2019 en 2020 verwijzen we nu naar bijgevoegd pdf bestand. 

 

 

 


