Inhoudsopgave

De voor het jaar 2017 geformuleerde strategische doelstellingen zijn
grotendeels gerealiseerd. Allereerst hebben de lancering van de nieuwe
naam en de nieuwe visuele identiteit bijgedragen aan het verankeren van een
duurzaam en toekomstbestendig merkconcept. Hierbij stond en staat het
belang van kunst en cultuur voor het bedrijfsleven voorop. Onze positie
binnen zowel de zakelijke als de culturele markt is herijkt en kan nu verder
worden uitgebouwd.
De ambitie om een duurzaam cultuurprogramma te ontwikkelen voor het
bedrijfsleven, opdat cultuur een essentieel punt op de agenda wordt, heeft
onder andere uiting gekregen door het organiseren van de eerste editie van
de Dag van Kunst & Cultuur in het Eye Filmmuseum te Amsterdam. Tijdens
deze dag heeft CultuurWerkt! diverse kennissessies georganiseerd voor en
met stakeholders uit zowel het bedrijfsleven als de cultuursector.
CultuurWerkt! zet zo cultuur in voor creativiteit, innovatie en vitaliteit binnen
het bedrijfsleven. Op de Dag van Kunst & Cultuur is tevens het nieuwe
concept “Cultuur op de Werkvloer” geïntroduceerd bij een tiental relaties
van CultuurWerkt!. Bij Cultuur op de Werkvloer vindt bij de werkgever op de
vloer een creatieve/culturele interventie plaats, de werkvloer wordt een
podium. De medewerkers worden geïnspireerd en leren anders naar hun
omgeving kijken. Cultuur op de Werkvloer is voortaan een vast onderdeel
van het productenportfolio van CultuurWerkt!.

Passend bij de ambities van CultuurWerkt! is in april 2017 de
bestuursstructuur aangepast van een bestuursmodel naar een Raad van
Toezichtmodel.

Amsterdam, augustus 2018

Esther Jousma
directeur- bestuurder

Beleidsplan CultuurWerkt! 2018-2020
Strategische doelstellingen
In de tweede helft van het jaar 2017 heeft het bestuur een strategisch plan
ontwikkeld voor de aankomende drie jaar met als werktitel: CultuurWerkt!
aan de toekomst! 2018-2020. De uitrol van deze strategische doelstellingen
binnen de organisatie en de vertaling ervan naar een concreet plan van
aanpak heeft plaatsgevonden in januari 2018.

Op basis van zowel interne als externe analyses heeft CultuurWerkt! een
aantal doelen bepaald die aan het einde van het jaar 2020 gerealiseerd
moeten zijn. De tijdspanne van een periode van drie jaar is bewust gekozen,
omdat zowel de technologische als de maatschappelijke veranderingen
elkaar zo snel opvolgen dat het reëel is om te veronderstellen dat medio
2020 de doelen opnieuw geformuleerd moeten worden naar de dan geldende
normen en financiële status van CultuurWerkt! als organisatie.

Doelen ultimo 2020 CultuurWerkt!
Eind 2020 is CultuurWerkt! dé organisatie die cultuur inzet voor
creativiteit, innovatie en vitaliteit binnen het bedrijfsleven;
In 2020 is CultuurWerkt! een marketing gedreven organisatie met een
duidelijke product- en diensten portfolio richting de drie doelgroepen:
werkgevers, gebruikers / leden en culturele partijen;

Balans per 31 december 2017

(na bestemming exploitatiesaldo)
2017
EUR

Materiële vaste activa

1

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

2
3

EUR

42.482

140.241
707.712

847.953
890.435

Eigen vermogen
Bestemmingsreserves

4
330.131

330.131
Kortlopende schulden

5

560.304
890.435

Staat van baten en lasten 2017
(in duizenden)

2017
EUR
Baten CultuurWerkt!

Netto omzet

892.840

Kostprijs van de omzet

– 80.073

Totaal beschikbaar voor doelstelling

812.767

Lasten CultuurWerkt!
Personeelslasten

534.556

Afschrijvingen

19.937

Overige lasten

149.683

Som der lasten

704.176

Bedrijfsresultaat

108.591

Rentebaten en – lasten

-

Bestemmingsreserves
Dag van Kunst & Cultuur

8.091

Herpositionering CultuurWerkt!

88.500

Cultuurpartners

12.000

Totaal besteed aan doelstelling

108.591

Overige gegevens
Algemene informatie
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
Stichting Stimulering Kunst en Cultuur, gevestigd te Amsterdam, opgericht
te Amsterdam op 6 augustus 2001, is een stichting zonder winstoogmerk.
Fiscale status
Stichting Stimulering Kunst en Cultuur is aangemerkt als een culturele
algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI) krachtens artikel 6:33 van
de Wet Inkomstenbelasting.
Doelstelling
De stichting stelt zich overeenkomstig haar statuten ten doel om kunst en
cultuur bij een zo breed mogelijk publiek te bevorderen en te promoten. De
stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
• Gebruik te maken van diverse media, waaronder
• De schrijvende pers (publicaties, advertorials, interviews,
advertenties);
• Radio en televisie;
• Internet;
• Cultuur Werkt! teneinde het bezoek aan theaters en musea
te bevorderen.
• Het initiëren en financieel ondersteunen van bijzondere producties,
onder meer in
theaters en/of musea. Het dient hierbij te gaan om producties die
dienstig zijn aan
de doelstelling van de stichting, doch commercieel niet exploitabel
zijn.

Bestuur CultuurWerkt!
De directie wordt gevoerd door mevrouw E.G. Jousma.
Samenstelling Raad van Toezicht
De heer J.M.F.X. van Veggel
De heer G.P. Prein
Mevrouw M.C. van Loon*
Mevrouw C.K. Reebergen*
De heer E.C. Traa*
Mevrouw A. Nauta*
De heer M. Huijser*

voorzitter (datum van aftreden 16 mei 2018)
secretaris/penningmeester
lid (datum van aftreden 16 mei 2018)
lid
lid (voorzitter miv 16 mei 2018)
lid (benoemd per 6 december 2017)
lid (benoemd per 6 december 2017)

Beloningsbeleid
De met een * gemarkeerde leden van de Raad van Toezicht ontvangen een
niet-bovenmatige vacatiegeldvergoeding.
Het salaris van de directeur- bestuurder wordt in overleg met de Raad van
Toezicht vastgesteld.
In het jaar 2017 kwam de Raad van Toezicht vier maal bijeen.

