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Beleidsplan	  2016	  –	  2020	  
	  

Inleiding	  
In	  onderstaand	  beleidsplan	  legt	  het	  bestuur	  van	  Prototo	  het	  actuele	  beleid	  vast.	  Het	  zal	  jaarlijks	  
aangepast	  worden	  indien	  noodzakelijk.	  
	  
Strategie	  
De	  missie	  van	  de	  stichting	  is	  opgenomen	  in	  artikel	  3	  van	  de	  statuten:	  het	  stimuleren	  van	  
culturele	  activiteiten	  in	  binnen-‐	  en	  buitenland.	  Met	  deze	  doelstelling	  beoogt	  Prototo	  het	  
algemeen	  belang	  te	  dienen.	  
De	  Stichting	  heeft	  geen	  winstoogmerk.	  De	  activiteiten	  van	  de	  stichting	  vinden	  plaats	  op	  basis	  van	  
projectfinanciering.	  Alle	  verworven	  middelen	  en	  eventuele	  andere	  opbrengsten	  komen	  ten	  
goede	  aan	  de	  werkzaamheden	  van	  de	  stichting.	  
Zoals	  blijkt	  artikel	  15.2	  van	  de	  statuten	  zal	  een	  batig	  saldo	  in	  geval	  van	  eventuele	  liquidatie	  
worden	  besteed	  voor	  een	  met	  de	  doelstelling	  van	  Prototo	  overeenkomende	  bestemming.	  
	  
Beleid	  	  
Voorstellen	  voor	  projecten	  kunnen	  worden	  ingediend	  en/of	  actief	  worden	  gezocht.	  
Voorgelegde	  projecten	  worden	  beoordeeld	  op	  inhoud,	  doelstelling,	  verspreiding	  en	  
haalbaarheid.	  Als	  zij	  bijdragen	  aan	  de	  missie	  van	  Prototo	  kan	  besloten	  worden	  tot	  ondersteuning	  
van	  het	  project.	  Met	  behulp	  van	  het	  door	  de	  indiener	  voorgelegde	  projectplan	  en	  
ondersteunende	  bijlagen	  worden	  vervolgens	  specifiek	  voor	  dit	  project	  aanvragen	  ingediend	  bij	  
daarvoor	  in	  aanmerking	  komende	  fondsen,	  overheden,	  bedrijven	  en	  particulieren.	  Van	  de	  
aanvrager	  wordt	  bij	  de	  werving	  alle	  noodzakelijke	  ondersteuning	  verwacht.	  
De	  voor	  een	  project	  verworven	  middelen	  worden	  conform	  de	  eisen	  en	  wensen	  van	  de	  
toekennende	  instellingen	  of	  particulieren	  besteed.	  
	  
Het	  financiële	  beleid	  van	  de	  Stichting	  is	  volledig	  gericht	  op	  haar	  doelstelling:	  het	  verwerven	  van	  
gelden	  en	  het	  ter	  beschikking	  stellen	  van	  gelden.	  Alle	  bijdragen	  en	  giften	  worden	  besteed	  aan	  het	  
doel	  waarvoor	  ze	  verworven	  zijn.	  Uitgangspunt	  is	  dat	  de	  kosten	  voor	  verwerving	  van	  de	  
middelen	  tot	  een	  minimum	  beperkt	  worden,	  een	  en	  ander	  afhankelijk	  van	  de	  omvang	  en	  het	  
type	  project.	  	  
Met	  ingang	  van	  2016	  zullen	  bescheiden	  commerciële	  activiteiten	  ontplooid	  worden	  om	  uit	  de	  
opbrengsten	  algemene	  kosten,	  zoals	  de	  website,	  te	  kunnen	  bekostigen.	  
	  
Een	  algemene	  begroting	  is	  dit	  geen	  belangrijk	  stuurmiddel	  voor	  het	  bestuur	  van	  de	  Stichting.	  	  
Er	  wordt	  gewerkt	  met	  projectbegrotingen.	  	  
Zoals	  uit	  artikel	  12	  van	  de	  statuten	  blijkt	  is	  het	  bestuur	  van	  de	  Stichting	  verplicht	  de	  
administratie	  zodanig	  bij	  te	  houden	  dat	  daaruit	  te	  allen	  tijde	  verplichtingen	  kunnen	  worden	  
voldaan	  en	  om	  jaarlijks	  jaarstukken	  op	  te	  maken.	  
Omdat	  de	  verworven	  middelen	  op	  korte	  termijn	  worden	  aangewend,	  wordt	  er	  niet	  belegd.	  	  
	  
Bestuursleden	  ontvangen	  geen	  beloning	  voor	  hun	  werkzaamheden.	  De	  Stichting	  heeft	  geen	  
personeel	  in	  dienst.	  
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Het	  bestuur	  zal	  een	  culturele	  ANBI-‐	  status	  aanvragen.	  Met	  ingang	  van	  2016	  zal	  de	  Stichting	  een	  
website	  krijgen	  om	  te	  kunnen	  voldoen	  aan	  de	  publicatieplicht	  van	  gegevens	  en	  jaarstukken:	  
www.stichtingprototo.nl.	  
De	  komende	  jaren	  zullen	  de	  statuten	  nauwkeurig	  onder	  de	  loep	  genomen	  en	  verder	  
aangescherpt	  aan	  de	  gangbare	  regels	  in	  de	  Code	  Cultural	  Governance.	  	  

	  


