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VOORAF 
 
Dit beleidsplan bevat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten van Stichting Het 
Dok. Het beleidsplan is voor De Stichting zowel richtinggevend als toetsende van waarde.  
 
Om als Stichting aan de voorwaarden van de ANBI-status te voldoen, zal het beleidsplan 
jaarlijks worden geactualiseerd.  
 
Namens Het bestuur van Stichting Het Dok.  
 
 
 
Coen van Vlijmen 
Havenmeester  
 
 

Het bestuur:  

 
Anneke de Goede (Voorzitter) 
Dr. Marjolijn Blom (Penningmeester) 
Drs. Ernest Claassen (Secretaris)  
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BELEIDSPLAN  

Het bestuur heeft een beleidsplan vastgesteld en actualiseert dit jaarlijks. Het beleidsplan 
geeft inzicht in de werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het 
vermogen van de stichting en de besteding daarvan. Bovendien komen bestuurlijke thema’s 
aan de orde, de bestuurlijke structuur en vereisten van goed cultureel bestuur volgens de 
Code of Cultural Gouvernance. 
 

DOEL VAN DE STICHTING  

Het doel van Stichting Het Dok is het realiseren van theatervoorstellingen, korte en lange speelfilms, 
televisieseries en producties die zich richten op het internet als medium.   
 
Om aan het voorgaande doel vorm en gestalte te geven initieert Het Dok of pikt zij culturele 
initiatieven op om deze om te zetten naar producties met een concreet resultaat.  
 
Het Dok geeft voorrang aan producties die een algemeen publiek nut dienen.  
 
Stichting Het Dok;  
 

1. realiseert theatrale, filmische en audiovisuele kunsten met een sociaal, 
maatschappelijk, taalkundig en historisch perspectief,  

2. activeert en stimuleert, instituten, bedrijven, makers en publiek zich cultureel en 
maatschappelijk te manifesteren,  

3. promoot en stimuleert talentvolle makers.  
 

DOELGROEP  

Stichting Het Dok is een nationaal en met regelmaat internationaal georiënteerd knooppunt van 
publiek, kunstenaars, theater- televisie- filmprofessionals, schenkers, aanvragers, bestuurders, 
medewerkers, leveranciers, vrienden en belangstellenden die zich cultureel manifesteren.  
 

VISIE 

Voor de langere termijn (ná 2025) streeft de stichting naar een vaste plek waar deelnemers 
aan de activiteiten hun werk kunnen leveren.  Het bestuur heeft opdracht gegeven om zo’n 
‘werkplaats’ voor de stichtingsdoelstellingen te acquireren. Daartoe behoort ook het 
opstellen van een begroting en dekkingsplan voor de exploitatie van deze werkplek.  
 

MISSIE  

Het realiseren van initiatieven naar concrete producties is de kern van onze missie. Deze 
missie komt tot uiting door het bieden van financiële hulp, het adviseren bij projecten van 
derden, het produceren van eigen initiatieven en die van derden. Daarbij hechten we een 
grote waarde aan het begeleiden van en de ruimte geven aan de initiatiefnemers en andere 
sleutelfiguren binnen de projecten.  
 

FINANCIERING  

Stichting Het Dok is grotendeels aangewezen op donaties, subsidies, sponsorbijdragen, 
recettes, en alternatieve funding. Fondsen en vermogen zullen uitsluitend worden besteed 



 

 

ter verwezenlijking van de stichtingsdoelstellingen. De Stichting heeft sinds 2013 de ANBI 
status.  
 

STRUCTUUR VAN DE STICHTING  

Sinds 25 mei 2012 is de stichting ingericht volgens het Bestuur-Directie model. Dit betekent dat het 
beleid wordt vastgesteld door bestuur. De voorbereiding en uitvoering van beleid zijn gedelegeerd 
aan de directie. Het bestuur treedt vooral op als toezichthouder. Er vinden minimaal 4 keer per jaar 
bestuursvergaderingen plaats. De voorzitter van de directie is bij deze vergaderingen ook aanwezig.  
 
De voorzitter van de directie heet in functie: “Havenmeester”. Hij heeft de dagelijkse leiding over de 
stichting en onderhoudt namens de directie het contact met het Bestuur.  
Overige directieleden heten “Scheepsbouwer”. Zij dragen de verantwoordelijkheid over een of meer 
projecten. Het bestuur en directie leggen in het jaarverslag de verantwoording af over het toezicht 
en gerealiseerde beleid. 
 
Om een substantiële hoeveelheid projecten aan de stichting te verbinden zal in het tijdsbestek dat 
dit beleidsplan bestrijkt gestreefd worden naar een vaste pool van scheepsbouwers van ongeveer vijf 
personen.  
 

CODE OF CULTURAL GOUVERNANCE  

Stichting Het Dok heeft in navolging van de ‘best practices’ van de Code of Cultural Gouvernance een 
bestuurs- en een directiereglement vastgesteld. Het bestuur toetst minimaal een keer per jaar of het 
beleidsplan, het bestuursmodel en reglementen geactualiseerd moet worden. Toetsing vindt plaats 
op basis van het ‘best-fit’ principe.  
 

FINANCIEEL EN BEGROTINGSBELEID  

De financiële strategie en het begrotingsbeleid van Stichting Het Dok is gericht op het realiseren en 
borgen van projectgebonden financiële dekking. Per (deel)project of (co)productie wordt een 
begroting vastgesteld en financiële administratie gevoerd. De jaarlijkse begroting van Stichting Het 
Dok bestaat uit kosten en opbrengsten uit projectbegroting(en), beheer en exploitatie. Het beleid 
van Stichting Het Dok is dat de beheerskosten gedekt zijn door beheer- of exploitatieopbrengsten. De 
fee voor het uitvoeren van de inspanningen door Directie worden gedekt door gerealiseerde 
projectresultaten. Bestuursleden zijn onbezoldigd en de Stichting handelt zonder winstoogmerk. 
 

PROJECT EN PRODUCTIEBELEID  

Stichting Het Dok neemt theatrale, filmische en multimediale projectaanvragen in behandeling die 
aansluiten bij de doelstellingen van de Stichting. De Stichting aanvaardt projecten en producties 
onder voorwaarde van het go/no-go principe. Dit betekent dat elk project of productie go/no-go 
momenten overeenkomt met de Stichting om activerend en stimulerend toezicht te realiseren.  

 

FONDSENWERVING  

De werving van fondsen gebeurt op een projectmatige basis en in overleg met initiatiefnemers van 
aanvaarde projecten en producties. De bestaande contacten met de diverse fondsen, sponsoren, 
donateurs, collega organisaties worden actief onderhouden. 
 



 

 

BEHEER FONDSEN EN VERMOGEN  

Wegens de korte doorlooptijd van projecten en producties worden de fondsen middels passief en 
risicoloos beleid beheerd.  
Het vermogen van de Stichting wordt beheerd op een marktconform rente gevende bankrekening. 
De Stichting onthoudt zich van elke vorm van actief beleggen.  
 

BESTEDING FONDSEN, GIFTEN EN DONATIES  

Fondsen die zijn toegewezen aan te realiseren projecten of producties worden middels de 
overeengekomen afspraken betaalbaar gesteld. Fondsen, giften of donaties die niet zijn toegewezen 
aan een specifiek project zullen conform het financieel beleid worden bestemd.  

 

BIJLAGEN:  

 

- Statuten  

- Jaarverslag 2018 

- Uittreksel KVK  

- Code of Cultural Gouvernance  
 

• Bestuursreglement  

• Directiereglement  

 


