STICHTING INEKE CALIS
ANBI GEGEVENS 2018
•
•
•

de naam van de instelling: Stichting Ineke Calis
het RSIN/fiscaal nummer: 807574739
het post- of bezoekadres van de instelling: Postbus 25245 – 3001HE Rotterdam

In bijgaand beleidsplan 2014-2023:
•
•
•
•
•

een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
de hoofdlijnen van het beleidsplan
de functie van de bestuurders
de namen van de bestuurders
het beloningsbeleid

-

een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De stichting heeft vanaf 2014 een ruimte (onder)gehuurd om de circa 800 grafische werken van
Ineke Calis op te slaan en heeft deze verzekerd. Ook is haar uitgebreide archief opgeslagen.
In 2015 zijn de werken ondergebracht in een ruimte bij een van haar bestuursleden waarvoor geen
vergoeding wordt betaald. Daarnaast is de website overgezet op een nieuw systeem en provider.
De overzichtstentoonstelling van haar werk wordt pas opportuun als het boek gereed is.
-

een financiële verantwoording
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BELEIDSPLAN 2014-2023
STICHTING INEKE CALIS
1. Doelstellingen
De stichting was is opgericht op 18 september 1998 onder de naam Stichting Innovative Art support,
gevestigd te Rotterdam en stelde zich ten doel het bevorderen van kunst en kunstuitingen, in het
bijzonder het in staat stellen van kunstenaars hun beroep uit te oefenen. De stichting was opgericht
vanuit de noodzaak een rechtsvorm te creëren die kunstenaars, die niet (meer) van rechtswege
worden voorzien van middelen om zich kunstzinnig te uiten te helpen dit alsnog te doen. De stichting
is vanaf 1 januari 2008 aangemerkt als ANBI, thans als culturele ANBI.
Op 10 januari 2014 overleed op 67 jarige leeftijd mevrouw Ineke Calis, deelnemer vanaf de oprichting
aan het programma van de stichting. Zij liet via haar testament al haar grafisch werk, 4 exemplaren
van circa 200 originele prenten aan de stichting na. Daarmee is de stichting de enige die in het bezit
is van haar volledige grafische werk. Dit werk zal uitsluitend worden tentoongesteld of in bruikleen
worden gegevens en niet worden verkocht.
De stichting heeft tevens een uitgebreid archief ontvangen over haar leven en werk.
Daarnaast heeft zij in 2013 donaties aan de stichting gedaan voor het beheer van de werken voor
een periode van minimaal 10 jaar.
Vanwege dit legaat heeft de stichting op 18 maart 2014 haar statuten gewijzigd en daarin als
centrale doelstellingen opgenomen:
a. het beheren, administreren, kopen, verkopen en het ter leen in gebruik geven van alle
kunstwerken van Bernardine Margaretha Calis, roepnaam: Ineke, kunstenares, geboren te Laren op
29 december 1946 en overleden te Rotterdam op 10 januari 2014;
b. het bevorderen van de bekendheid van het leven en werk van Ineke Calis als beeldend kunstenaar.
2. Fondswerving
De fondswerving is vanaf 2014 gebaseerd op de wens een boek over het leven en werk van Ineke
Calis uit te brengen en een overzichtstentoonstelling van haar werk te houden. Voor het boek is een
bedrag van minimaal € 30.000 benodigd.
3. Beheer vermogen
Het bestuur beheert het vermogen en zorgt voor een sluitende exploitatie. De kosten van de
stichting betreffen uitsluitend bankkosten en kosten handelsregister.
4. Bestuur en beloningsbeleid
Het bestuur bestaat uit E.J.D. Leenderts (voorzitter) en J. Tems (secretaris/penningmeester) en de
bestuursleden P.R. Schol en M.T. Elderson. Aan hen worden geen (kosten)vergoedingen toegekend.
De stichting heeft geen personeel in dienst.

