
Jaarverslag 2016

Dit jaar zijn er twee vergaderingen geweest.

De heer Onno Ephraim heeft per januari 2016 de rol van secretaris van me-
vrouw Daphne Dekker overgenomen. Ingrid Rollema heeft de functie van 
penningmeester en Wim van der Weiden is voorzitter.

Financieel beleid
De Stichting treedt op als ontvanger van subsidies en draagt de verantwoor-
delijkheid voor het doorgeven van deze inkomsten, conform de doelstelling.

De plannen voor de (nabije) toekomst zijn gericht op het verwerven van cultu-
re projecten die aan de doelstellingen beantwoorden met name het Escher 
project.

Bestuur
Er was gedurende het jaar 2016, na gezamenlijk overleg, geen reden om ex-
tra vergaderingen te beleggen omdat de film Spinoza vrijwel klaar was en er 
nog geen nieuwe initiatieven, behalve Escher, ingediend waren. 

Het bestuur heeft wel per telefoon en mail contact gehad. Er is een grote 
voorkeur om de vergadering één keer per jaar te laten plaatsvinden en wel op 
elke eerste maandag van de tweede week van de maand mei. Deze wens is 
ontstaan omdat er nu maar één project aan de orde is. Verdere projecten zijn 
nog niet aan de orde.

Financiën
Fondsen hebben de verantwoording van de documentaire “Spinoza, een vrije 
denker” na het toezenden van de accountantsverklaring goedgekeurd. Dat 
project kan nu als volledig afgerond beschouwd worden.

Het voorstel voor de documentaire over het leven van M.C. Escher ziet er 
veelbelovend en goed doortimmerd uit. Hoewel het een grote en kostbare 
productie is, besluit het bestuur zich hiervoor te willen inzetten. Robin Lutz 
krijgt bericht dat Prototo hiertoe besloten heeft en zich zal inspannen om de 
middelen bijeen te krijgen. Het verwerven van gelden voor het Escher project 
zal zowel door de stichting Prototo verricht worden als door Robin Lutz AV 
producties.
Hij kan aan de slag maar onder voorwaarden: het is geen toezegging voor 
het hele bedrag. Het risico blijft liggen bij Robin Lutz AV producties. 
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Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat deze Escher productie veel in-
komsten gaat opleveren. 
Onmogelijk is het gezien de belangstelling van Pathé niet. Maar grote ver-
wachtingen dienen getemperd te worden omdat films over cultuur in het al-
gemeen weinig opleveren. 

BTW & ANBI
Er zal worden bekeken of Prototo een culturele ANBI status kan krijgen en 
een BTW nummer is aangevraagd en toegekend. Ondanks het btw nummer 
blijft het een Stichting zonder winstoogmerk.

Het komend verslagjaar 2016 zullen de statuten nauwkeurig onder de loep 
genomen en verder aangescherpt aan de gangbare regels in de Code Cultu-
ral Governance. (ANBI)
Allen die bestuurlijk bij de Stichting betrokken zijn, zetten zich onbezoldigd in. 
De Stichting heeft geen medewerkers in dienst en is niet voornemens om 
werknemers in dienst te nemen.

Beleidsplan 2016 – 2020
Afgezien van een kleine tekstuele correctie aan het begin van de 5e alinea 
(het woordje ‘dit’ moet worden geschrapt) is het beleidsplan akkoord en wordt 
vastgesteld.

Tot slot
Het bestuur is erg verheugd dat Robin Lutz in het Palm Beach Casino in 
Cannes de ‘Gouden Dolfijn’ uitgereikt kreeg voor zijn film ‘Spinoza een vrije 
denker’ tijdens het 7e Cannes Corporate Media & TV Awards festival.

De Stichting Prototo wil alle gulle gevers haar dank betuigen voor de bijdra-
gen waarmee zij in staat gesteld is conform haar doelstelling activiteiten te 
ondersteunen.
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