Jaarverslag 2015

Inleiding
In 2015 heeft de Stichting Prototo, gevestigd te Den Haag, zich wederom, conform de officiële
doelstelling van de Stichting, zoals vastgelegd in de Statuten, ingespannen voor het stimuleren van
culturele activiteiten.
De doelstelling wordt geëffectueerd door het inzamelen van gelden om daarmee financiële steun te
kunnen geven, door het verlenen van steun in de vorm van hand- en spandiensten en door het
benutten van maatschappelijke contacten van de individuele bestuursleden.
Activiteiten
Spinoza
De stichting Prototo was mede verantwoordelijk voor de fondswerving voor de realisatie van de film
“Spinoza een vrije denker’ geregisseerd door Robin Lutz.
Het stichtingsbestuur was aanwezig tijdens de première van deze film op 16 september 2015. Naast
een uiterst succesvolle première, met burgemeester Jozias van Aartsen als gastheer, was er ook heel
veel belangstelling van de pers met fraaie artikelen in dag en weekbladen. Ook de radio heeft
aandacht aan deze film besteed. Op 21 november heeft de Joodse Omroep de film op NPO1
uitgezonden en dat zal volgend jaar rond dezelfde periode herhaald worden. Dan niet meer door de
Joodse Omroep maar door de EO.
De film heeft ruim zes weken in de bioscoop gedraaid wat voor een documentaire uitzonderlijk lang
is. De directie van Pathé was zeer tevreden met dit behaalde resultaat.
Financieel beleid
De Stichting treedt op als de ontvanger van gelden en draagt de verantwoordelijkheid voor het
doorgeven van deze gelden, onder zekerstelling dat deze conform de doelstellingen worden besteed.
In 2015 werd door de Stichting €17.000,-- bijgedragen aan de kosten van de realisatie van de film
Spinoza een vrije denker.
De plannen voor de nabije toekomst zijn gericht op het verwerven van culture projecten die aan de
doelstellingen beantwoorden.
Er wordt geen gespecificeerde begroting opgesteld omdat dit geen belangrijk stuurmiddel voor het
bestuur van de Stichting is.
Voor de verdere toekomst zal de Stichting zich blijvend inzetten voor haar algemene doelstelling.
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. In het verslagjaar bedroegen die 0 %.
Omdat de verworven middelen op korte termijn worden aangewend, wordt er niet belegd.
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Bestuur
Er was gedurende het jaar 2015, na gezamenlijk overleg, geen reden om vergaderingen te beleggen
omdat de film Spinoza vrijwel klaar was en er nog geen nieuwe initiatieven ingediend waren. Het
bestuur heeft wel per telefoon en mail contact gehad.
Het komend verslagjaar 2016 zullen de statuten nauwkeurig onder de loep genomen en verder
aangescherpt aan de gangbare regels in de Code Cultural Governance.
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.
Tot slot
De Stichting Prototo wil alle gulle gevers haar dank betuigen voor de bijdragen waarmee zij in staat
gesteld is conform haar doelstelling activiteiten te ondersteunen.

15 februari 2016
Ingrid Rollema
Wim van der Weiden
Daphne van Iperen.

IBAN:NL92INGB0004401097 KvK: 27264207 BTW: NL816807863B01

