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Algemene gegevens
Statutaire naam: KunstRondeVenen
Zetel: gemeente De Ronde Venen
Organisatietype: Vereniging
Opgericht: 30 november 2016
KvK nummer: 67399126
Banknummer (IBAN): NL85 RABO 0314 7452 89
Fiscaal nummer (RSIN): 856968390
Website: www.kunstrondevenen.nl
E-mail: info@kunstrondevenen.nl
Werkgebied: Gemeente De Ronde Venen
Doelgroep(en): Beeldende kunstenaars

Bestuur
Voorzitter
Deze functie is vacant
Christine Bergkamp, ad interim-voorzitter
Secretaris
Wilma Meijer
Penningmeester en fondsenwerving
Arjen Schuil
Algemeen bestuurslid
Alize Engel, aspirant algemeen bestuurslid
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Missie en Visie
Onze Missie
KunstRondeVenen (KRV) zet zich in om beeldende kunstenaars en inwoners binnen gemeente De
Ronde Venen met elkaar in contact te brengen.
Onze Visie
Als vereniging zetten we ons in om de zichtbaarheid van beeldende kunstenaar te vergroten en
hiermee de interactie tussen de kunstenaars en bewoners te bevorderen. Dit doen wij onder andere
door:
-

Het organiseren van de tweejaarlijkse ‘Atelierroute KunstRondeVenen’ en ‘Etalageroute’,
en het jaarlijkse ‘KunstKado’.

Beleid
Doelgroep
De doelgroep van de vereniging zijn beeldende kunstenaars woonachtig of werkzaam, of beide,
binnen de gemeente De Ronde Venen. Dit zijn ook de vereisten voor lidmaatschap bij de vereniging.
Zowel professionele als amateur kunstenaars maken deel uit van deze groep.

Evenementen
Om de doelstelling van KunstRondeVenen (KRV) te behalen zullen in de aankomende 2 jaar de
volgende evenementen worden georganiseerd:
1. De Atelierroute “KunstRondeVenen 2021”. Dit is een tweejaarlijks evenement waarbij kunstenaars
wonend in de Ronde Venen hun kunstwerken ten toon stellen voor publiek. Dit gebeurt op veel
verschillende locaties binnen de dorpskernen van De Ronde Venen. Een deel van de kunstenaars stelt
hun werk ten toon in hun eigen atelier maar het merendeel van de locaties wordt gefaciliteerd door
KRV. De route vindt plaats elk oneven jaar in het laatste weekend van mei.
Aandachtspunten voor de editie van 2021:
•

Begroting samenstellen en deze voorleggen aan de leden tijdens de Algemene Leden
Vergadering (ALV) ter goedkeuring.

•

Nieuwe centrale locatie zoeken indien de huidige uitvalsbasis niet meer beschikbaar is.
Diverse opties zullen worden doorgelicht waarbij een zo laag mogelijk huurprijs het
uitgangspunt is. Daarnaast moet de locatie de mogelijkheid bieden om een opening te
kunnen houden voor de Atelierroute.

•

Voldoende financiële middelen genereren om de Atelierroute te realiseren. Hierbij zal het
potentiële nieuwe Vrienden – en Sponsorbeleid een belangrijke rol spelen. In het derde
kwartaal van 2020 zullen wij onze reguliere sponsoren benaderen.

2. De Etalageroute 2021. Een samenwerking tussen leden van KRV en de winkeliersvereniging
Mijdrecht. Hierbij worden kunstwerken van de leden ten toon gesteld in de etalages van diverse
winkels. Verder worden scholen actief betrokken bij de route om leerlingen kennis te laten maken
met kunst. Deze activiteit vindt elke twee jaar plaats.

4
3. KunstKado 2020 en 2021. Bij dit evenement, dat plaatsvindt gedurende de laatste twee
weekenden van november, komen leden van de vereniging bij elkaar op een door KRV bepaalde
locatie om hun kunstwerken te verkopen met het oog op de feestdagen.
•

Ook voor dit evenement zal potentieel een nieuwe locatie gevonden moeten worden. Bij
voorkeur dichter bij de dorpskernen van de gemeente om de toegankelijkheid en
zichtbaarheid te bevorderen. Gesprekken met de gemeente zijn gaande.

4. Incidentele activiteiten, zoals tentoonstellingen van verenigingsleden in openbare ruimten.
Bijvoorbeeld in het gemeentehuis, bibliotheken, en gezondheidscentra.

Algemene activiteiten
1. Digitale media van KunstRondeVenen. KRV heeft een website waar informatie van de vereniging
op wordt geplaatst zoals (pers)berichten, foto’s en andere nieuwsberichten. Daarnaast krijgen leden
de kans om foto’s en informatie te laten plaatsen waardoor ze gevonden en bereikt kunnen worden
door bezoekers. Hierdoor krijgen de leden meer zichtbaarheid. Omdat de website aan het
verouderen is, wordt er door het bestuur onderzocht hoe de website vernieuwd kan worden voor de
komende jaren. Afhankelijk van de financiële middelen zal de beste optie gekozen worden.
www.kunstrondevenen.nl
Ook heeft KRV een Facebookpagina waar berichten naar de leden en geïnteresseerden uitgaan over
de KRV-evenementen, en activiteiten van de leden. https://nl-nl.facebook.com/KunstRondeVenen
De KRV stuurt meerdere malen per jaar een nieuwsbrief om de leden op de hoogte te houden.
2. Versterken van de contacten met culturele organisaties en overige partijen. Door het
participeren bij onder andere de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van Gemeente De Ronde Venen maakt
KRV stappen in het uitbreiden van het netwerk, bijvoorbeeld door contact met de Vereniging
Industriële Belangen (VIB). Ook contacten met andere organisaties worden onderzocht. Dit draagt bij
aan het identificeren van nieuwe mogelijkheden om kunstenaars met het publiek te verbinden en de
vaste evenementen te verbeteren. Zo is er al sprake van een nauwe samenwerking met clubs en
verenigingen uit De Ronde Venen zoals het opzetten van een kunstveiling voor een goed doel.
Overleg met Kunst Rond de Venen (KRDV) om meer samen te werken in de komende jaren.
http://www.krdv.nl/.
3. Aanvraag status Culturele ANBI. KRV zal een Culturele ANBI-status (Algemeen nut beogende
instelling) aanvragen bij de Belastingdienst. Deze status heeft invloed op de belastingregels van de
vereniging. Voor meer informatie kunt u de website van de Belastingdienst raadplegen.
Als Vereniging KunstRondeVenen deze status verkrijgt van de Belastingdienst, kan gebruik gemaakt
worden van fiscale voordelen zoals:
•

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften,
moeten de donateurs of sponsoren en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Voor
de donateurs geldt een extra aftrek. Het geschonken bedrag mag vermenigvuldigd worden
met de factor 1,25.

•

Voor sponsoren, die onder de vennootschapsbelasting vallen geldt de factor 1,5.

4. Algemene Leden Vergadering (ALV) 2020. Voorbereidingen vinden plaats voor de ALV van 2020,
zoals het opstellen van de financiële resultaten en de begrotingen voor 2020-2021. Aan de leden zal
naast de financiële verslagen en begrotingen, het beleidsplan en het nieuwe Vrienden- en
Sponsorbeleid worden voorgelegd Leden zullen minimaal 14 dagen voor het plaatsvinden van de ALV
schriftelijk worden geïnformeerd.
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Wijze van werving van inkomsten
De vereniging verkrijgt haar inkomsten door: (zie ook bijlage: begroting KRV)
•
•
•
•
•
•
•

Het innen van lidmaatschapsgelden
Innen deelnamekosten aan KunstKado en Atelierroute
Sponsoring van bedrijven (financieel en/of in natura) zie:
https://www.kunstrondevenen.nl/atelierroute-2019/sponsors-krv2019/
Fondsaanvragen verbeteren en uitbreiden (het Ronde Venen Fonds, K.F. Heinfonds,
Oranjefonds, Prins Bernard Cultuurfonds, etc.)
Sponsoring in natura, zoals bloemen, drank en hapjes bij evenementen, etc.
Donateurs
Subsidieaanvraag bij de gemeente De Ronde Venen

Doel is om de financiële basis te verbeteren:
•
•
•
•

Aantal structurele sponsoren te verhogen
Aantal bedrijven die structureel willen bijdragen verhogen
Opzetten van ‘Vrienden van ’KRV’
Activiteiten ontwikkelen die de financiële positie van KRV kunnen verbeteren, wellicht door
het gerichter benaderen van doelgroepen die zich aan ons willen binden, c.q. activiteiten
voor hen of in samenwerking met hen organiseren.

Het beheer en de besteding van het vermogen
Eigen vermogen en reserves:
•

Het eigen vermogen is met name in 2019 sterk afgenomen en nadert een kritische
ondergrens. Zie hiervoor onze concept- Balans- en Resultatenrekening per 31 december
2019.

•

De Balans – en Resultatenrekening per 31 december 2019 moet nog goedgekeurd worden
door onze Algemene ledenvergadering. Gepland in september 2020 en kan hopelijk dan ook
plaatsvinden.

•

Naast de reserve KunstKado hebben wij ook voor de Atelierroute een aparte reserve
gecreëerd. Beide reserves staan voor relatief kleine bedragen op de Balans per 31 december
2019.

•

Beide reserves zijn gecreëerd n.a.v. de richtlijnen van grote sponsoren die een apart resultaat
per activiteit willen kunnen zien en ontvangen.

Publicatie:
Op onze website www.kunstrondevenen.nl kunt u de financiële verslagen van KRV en haar
activiteiten raadplegen, idem de algemene begrotingen van KRV en de begrotingen van haar
activiteiten.
Opmerking: door COVID-19 is er onzekerheid over de termijn waarop de geplande activiteiten plaats
kunnen vinden.

