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Zwier Kroesse
 De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.
 De Stichting heeft geen personeel in dienst
Doelstelling
Artikel 2 van de statuten.
De Stichting stelt zich ten doel:
 het leveren van bijdragen aan investeringen gericht op het verduurzamen, instandhouden,
onderhouden en vernieuwen van de huisvesting van het Jopie Huisman museum
 het leveren van bijdragen aan het beheren, behouden en instandhouden van het erfgoed van
Jopie Huisman
 het leveren van bijdragen ter ondersteuning en stimulering van de activiteiten van het Jopie
Huisman museum
 het leveren van bijdragen aan toegankelijk houden van het erfgoed van Jopie Huisman, voor
de huidige en volgende generaties
 en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord

1

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. het werven van fondsen bij particulieren of organisaties
b. het ontvangen van vergoedingen en bijdragen van de door de stichting
geleverde diensten
c. het ontvangen van subsidies (gewone en periodieke) giften en donaties,
schenkingen, legaten en nalatenschappen
 De Stichting streeft geen winst na. Bij het ontbinden van de Stichting zal het
batig saldo na vereffening door het bestuur worden aangewend
overeenkomstig de doelstelling van de stichting (statuten artikel 12 lid 6)

Beleid 2019 - 2025
1. Onze missie
Financiële ondersteuning van het Jopie Huisman Museum ten aanzien van de
huisvesting, collectie, gedachtengoed, toegankelijkheid. Dit alles in de ruimste zin van
het woord.
2. Onze visie
Het werven van voldoende middelen om de financiële ondersteuning duurzaam te
kunnen uitvoeren
3. Onze doelen
Om onze visie te kunnen verwezenlijken willen we in de periode tot 2025 € 50.000,verwerven vanuit verschillende bedrijven en personen.

4. Onze strategie
Via persoonlijke netwerken organisaties en personen benaderen en de Jopie Huisman
Foundation onder de aandacht brengen.

Beheer

Dit wordt ingevuld na het eerste jaar (voorjaar 2020).
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