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Stichting Uitgelicht: Beleidsplan 2019-2022

Doelstelling en werkwijze
Stichting Uitgelicht heeft ten doel:

1. Maatschappelijke en kunstzinnige onderwerpen voor het voetlicht brengen.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het (doen) maken en produceren van

documentaires, non-fictie films, theater en teksten.

Het idee achter de stichting is, dat kunstenaars – in diverse vormen van kunst – bij de stichting
projectvoorstellen kunnen indienen, die de basis vormen voor subsidieaanvragen van de stichting bij
particulieren (o.a. via crowdfunding) en/of institutionele subsidieverstrekkers.

Maatschappelijke betekenis en artisticiteit zijn de belangrijkste criteria bij de beoordeling van
ingediende projectvoorstellen. In principe behandelt de stichting alleen projectvoorstellen van
kunstenaars waarmee al ervaring bestaat.

Besluiten worden genomen door het bestuur. Alle bestuursleden hebben evenveel stemrecht.

Middelen en vermogen
De belangrijkste bron van inkomsten wordt gevormd door verstrekte subsidies voor ingediende
projectvoorstellen, vergoedingen voor verrichte prestaties en via crowdfunding verworven inkomsten.
De stichting staat open voor erfstellingen, legaten en schenkingen.

Wat de uitgaven betreft: de overgrote meerderheid daarvan betreft vergoeding van kosten van
kunstenaars voor de uitvoering van ingediende en goedgekeurde projectvoorstellen.

Het bestuur wil het vermogen van Uitgelicht beperkt houden: het gaat erom toegekende gelden te
besteden aan geselecteerde projecten en de continuïteit van de stichting te waarborgen. Bij verkrijging
van erfstellingen, legaten en/of schenkingen is tijdelijke uitbreiding van het vermogen noodzakelijk.
Het bestuur richt zich dan op spoedige besteding van deze gelden.

Het bestuur ontvangt geen vergoedingen, anders dan voor gemaakte onkosten. Overige uitgaven van
de stichting betreffen administratieve kosten (Kamer van Koophandel, bank e.d.).

De stichting beschikt over een bankrekening; het beheer van inkomsten en uitgaven berust, onder
verantwoordelijkheid van het bestuur, bij de penningmeester. Jaarlijks wordt een jaarverslag en een -
rekening vastgesteld door het bestuur. Daarin worden beleid, inkomsten en uitgaven toegelicht en
verantwoord.

Prioriteiten 2019-2022
Een eerste prioriteit van Uitgelicht is het maken van portretten van, veelal gevestigde, kunstenaars. De
stichting heeft contact met kunstenaars die naam en faam hebben op dat gebied. Zij doen dat in
opdracht van (weinig vermogende) derden, dan wel op eigen initiatief. Deze lijn wil de stichting
voortzetten en faciliteren door het verwerven van middelen bij subsidieverstrekkers en/of particulieren.
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Een tweede prioriteit legt Uitgelicht bij maatschappelijke thema’s als diversiteit, veiligheid, ouderen,
obesitas etc. De stichting zoekt partners die deze en andere maatschappelijke thema’s op een – veelal
speelse en uitdagende - manier aan de kaak stellen via film, theater, dans etc. voor verschillende
doelgroepen: jong en oud, man en vrouw etc.

De derde lijn van Uitgelicht is open: creativiteit en maatschappelijke thema’s laten zich lang niet altijd
sturen. Uitgelicht wil openstaan voor interessante, bij de doelstellingen passende, initiatieven van
kunstenaars.

Praktische gegevens [later in te vullen]
• de naam het RSIN of fiscaal nummer
• het post- of vestigingsadres
• een telefoonnummer of e-mailadres
• eventueel het nummer van de Kamer van Koophandel
• eventueel de gegevens van de bankrekening
• bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders.


