STICHTING INNOVATIVE ART SUPPORT
ANBI GEGEVENS 2013
de naam van de instelling: Stichting Innovative Art Support
het RSIN/fiscaal nummer: 807574739
het post- of bezoekadres van de instelling: Postbus 25245 – 3001HE Rotterdam
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
Zie bijgaand beleidsplan 2012-2016.
een financiële verantwoording (zoals vastgesteld door het bestuur op 26 januari 2014)
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BELEIDSPLAN 2012-2016
STICHTING INNOVATIVE ART SUPPORT
1. Werkzaamheden
De stichting is opgericht op 18 september 1998, gevestigd te Rotterdam en stelt 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 is 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. Indien een kunstenaar in de wettelijke regeling van de Bijstand valt
krijgt deze slechts geld om te leven, niet om materialen te kopen of op welke wijze dan ook
zijn kunst te maken.
Is een kunstenaar echter werken (vervaardigd in de periode voor of in de bijstand verkoopt,
dan wordt dit bedrag in mindering gebracht op zijn uitkering. Op deze wijze ontstaat derhalve
nimmer de mogelijkheid om zelfstandig te voorzien in voldoende middelen om kunst te
vervaardigen.
Daarnaast is de praktijk dat bij het overlijden van een kunstenaar vaak werken worden
vernietigd of teniet gaan. Ook deze situaties wil de stichting bestrijden.
De stichting stelt de aangesloten kunstenaar de volgende overeenkomst voor:
- alle werken van de kunstenaar worden om niet aan de stichting overgedragen;
- de stichting ontvangt alle opbrengsten over deze werken wanneer deze worden
verkocht;
- het saldo van de opbrengsten blijft ter beschikking van de kunstenaar op basis van een
door het stichtingsbestuur goedgekeurde onkostendeclaratie. Het stichtingsbestuur
bepaalt welke kosten worden vergoed, die uitdrukkelijk in relatie liggen met de
doelstelling. Het stichtingsbestuur kan ook een vrijwilligersvergoeding aan de
betreffende kunstenaar toekennen inzien en voor zover de kunstenaar voldoende tijd
besteed aan het vervaardigen van kunstwerken.
- De kunstenaar kan de stichting als erfgenaam benoemen of een legaat toekennen met
name voor mogelijk (nog) niet overgedragen werken en / of (een bestuurslid van) de
stichting als executeur-testamentair benoemen.

2. Fondswerving
Statutair tracht de stichting fondsen te werven door aan- en verkoop van kunstwerken, het
(doen) creëren van kunstvoorwerpen, het ter beschikking stellen van werkruimte, het
verzorgen van exposities en andere wettige middelen.
In de praktijk worden de in bezit zijnde kunstwerken verkocht op basis van het hiervoor
vermelde principe. In het verleden is het batig saldo van een opgeheven stichting met
gelijksoortige doelstelling ontvangen.
Voor de komende jaren zal worden gezocht naar meer deelnemers. Het huidige aantal
deelnemers bedraagt: 1. Deze heeft ook testamentair de stichting als erfgenaam aangewezen.

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.
De besteding van de gelden vindt uitsluitend plaats op basis van een schriftelijke, door de
deelnemer gedateerde en getekende onkostendeclaratie en akkoord bestuur.
4. Bestuur
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.

