Beleidsplan 2016-2017 Marius van der Sandt Stichting

1. Inleiding
De Marius van der Sandt stichting is op 7 November 2011 opgericht, in nagedachtenis van
Marius van der Sandt en met als doelstelling jonge fotografen te stimuleren en mogelijkheden te
bieden hun talenten te ontwikkelen.
In dit beleidsplan worden enkele reeds gestarte activiteiten van de stichting beschreven en
daarnaast de plannen geschetst voor de komende jaren.

2. De doelstelling en het actuele beleid
De Marius van der Sandt Stichting heeft als doelstelling het stimuleren van jonge fotografen om
fotografische projecten te realiseren, die gericht zijn op natuur en landschap en die zowel
fotografisch als inhoudelijk origineel zijn. Daarnaast heeft zij als doel het stimuleren van jonge
fotografen die door middel van fotografische projecten ingrijpende veranderingen in natuur en
landschap zichtbaar willen maken. De stichting heeft als nevendoel het stimuleren van klassieke
muziek.
De stichting tracht dit doel te bereiken door een aantal werkzaamheden te verrichten in de jaren
2016-2017:

-

-

-

Het toekennen van de Marius van der Sandt beurs, die jaarlijks aan drie jonge
natuurfotografen wordt toegekend. Deze beurs bestaat uit een jaar lang begeleiding door
vijf Nederlandse top natuurfotografen en een publicatie in een of meer fototijdschriften.
Bekendheid geven aan de Marius van der Sandt stichting middels de verkoop van het
boek ‘Oog op de natuur’, informatievoorziening op de website en actueel nieuws via
facebook.
Het organiseren van foto-exposities.
Het financieel ondersteunen van fotoprojecten van jonge natuurfotografen.
Contacten te leggen en te onderhouden met professionals en organisaties op het gebied
van natuur, natuurfotografie en klassieke muziek.

3. Werving van gelden
De verkoop van het boek ‘Oog op de natuur’ zijn de enige inkomsten van de stichting. Om de
toekomst van de stichting veilig te stellen zijn in 2016 deskundigen aangetrokken die de
komende tijd diverse activiteiten gaan ontwikkelen om sponsors te vinden. Daarbij zal ook het
boek ‘Oog op de natuur’ worden ingezet. De stichting zal niet alleen actief potentiële sponsoren
benaderen maar ook op de website wijzen op de mogelijkheid te doneren.

4. Beheer gelden
Het geld waarover de stichting nu beschikt is grotendeels op een reguliere internetspaarrekening
op naam van de stichting geplaatst. Een klein deel is op een betaalrekening geplaatst. De
penningmeester beheert deze rekening.

5. Besteden van gelden
Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf bestuursleden, die geen vergoeding
ontvangen voor hun werkzaamheden. Er wordt daarnaast hulp ingeroepen van vrijwilligers.
Het stichtingsbestuur heeft als beleid zuinig met de voor haar beschikbare gelden om te gaan. Op
deze manier kunnen meer fotografische projecten gerealiseerd worden gedurende een langere tijd.
De grootste uitgaven bestaan uit het financieren van de workshops en de bijeenkomsten van de
fotografen met de beurswinnaars / coördinatie en organisatie van alle werkzaamheden die
samenhangen met de beurs, publicaties en exposities. Er wordt getracht locaties voor de
bijeenkomsten en exposities te vinden die aansluiten bij het beperkte budget van de stichting.
De indirecte kosten bestaan uit het aanhouden van een bankrekening, inschrijving bij de Kamer
van Koophandel, administratiekosten en het beheer van een website. Daarnaast komen alle
kosten voor de organisatie en coördinatie in het kader van de fondsenwerving.

