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Stichting Stokroos
Stichting Stokroos is op 30 juni 1992 opgericht door de heer drs. P.A.H.M. Deiters (laatste
statutenwijziging 9 juli 2014), statutair gevestigd te ’s-Gravenhage en heeft als doelstelling
(artikel 2):
1. De stichting heeft ten doel de (financiële) ondersteuning en sponsoring van kunst- en
cultuuruitingen, in het bijzonder beeldende kunst en design, alles in de ruimste zin van het
woord.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van donaties.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI), RSIN 8161.72.079.
Blijkens een boekenonderzoek van de Belastingdienst Oost-Brabant van 2 november
2012 voldoet de stichting aan de ANBI-voorwaarden.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41157415.
De stichting houdt kantoor aan de Biltstraat 156 te ( 3572 BN) Utrecht. De stichting is lid
van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). De stichting onderschrijft en leeft na
de door deze vereniging opgestelde principes, normen en aanbevelingen voor
vermogensfondsen. De stichting publiceert de ANBI gegevens op haar website
www.stokroos.nl.

Het bestuur is voornemens ook in 2017 de doelstelling van de stichting te realiseren door
het toekennen van garantiesubsidies en stipendia aan ( beeldend) kunstenaars,
ontwerpers en vormgevers en het aanbieden van coaching.
Het voor 2017 beschikbare budget bedraagt € 200.000,00, ruwweg te besteden als volgt:
- garantiesubsidies en coaching: 68% ofwel € 136.000,00
- stipendia: 20% ofwel € 40.000,00
- algemene kosten: 12% ofwel 24.000,00
Het bestuur kan besluiten om boven het budget middelen vrij te maken voor bijzondere,
door het bestuur te bepalen projecten, waaronder de extra kosten in verband met de
verkenning naar de toekomst van de stichting.
De wijze waarop subsidie- en coaching aanvragen kunnen worden ingediend, de criteria
waaraan deze dienen te voldoen, de procedure van besluitvorming door het bestuur en de
administratieve en financiële afwikkeling zijn vastgelegd in documenten, welke kunnen
worden geraadpleegd op de website www.stokroos.nl. Aanvragen worden getoetst op:
- artistieke kwaliteit;
- (vernieuwend) concept;
- publieksbereik; en
- financiële onderbouwing.
Het bestuur is voornemens in 2017 de aanvraagprocedure, de toetsingscriteria en de
tekst van de website te actualiseren.
Het bestuur zal op 20 februari, 31 mei, 4 oktober en 13 december bijeenkomen voor de
bespreking van bestuurszaken en de behandeling van subsidieaanvragen.
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Het bestuur zal zich beraden over het rapport “Verkenning toekomst Stichting Stokroos”
van de heer E.W. Veen en XPEX en aan de hand daarvan zo mogelijk stappen zetten om
de daaruit voortvloeiende adviezen te implementeren.
Voorts zal het bestuur met de vermogensbeheerder B.A. van Doorn & Comp. de
beleggingsportefeuille en het beleggingsstatuut evalueren.
Een delegatie van het bestuur zal Berlijn bezoeken voor de presentatie bij TAKT
Kunstenraum van Kolbrun Inga Soring in het kader van het HKU-stipendium. Ook de
presentatie van andere Stokroos-stipendia zal worden bijgewoond. In oktober staat een
bezoek aan de Biënnale in Venetië gepland.
De voorzitter is voornemens de vergaderingen van de FIN bij te wonen.
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Vastgesteld te Utrecht op 31 mei 2017

