
 

 

Stichting verzameling van Wijngaarden Boot 
Bestuursverslag 2021 en jaarlijkse evaluatie bestuur 

 

Het doel van de Verzameling van Wijngaarden-Boot luidt: 

Het doel der Stichting is het bevorderen van het kunstleven, meer in het bijzonder op 

muzikaal gebied, in de stad Rotterdam, en het bevorderen van de Franse cultuur in die stad. 

Het bestuur van de stichting heeft besloten om de activiteiten onverminderd voort te zetten, 

ondanks de corona tijd. Dit houdt in dat de stichting openstaat voor aanvragen van culturele 

instellingen in de stad Rotterdam. Het bestuur gaat niet actief op zoek naar initiatieven. Maar daar 

waar om advies gevraagd wordt, zijn de bestuursleden hiervoor te benaderen. 

Het bestuur is van mening dat zij in eerste instantie moet blijven voldoen aan de het primaire doel 

van de stichting. Het beoogde resultaat is om ook in het komende jaren verschillende initiatieven 

(>20) financieel te ondersteunen. Hierbij heeft de stichting zich tot doel gesteld om de verschillende 

gelden te verdelen onder zeven hoofdcategorieën. Dit zijn: 
1=podiumkunsten 

2=beeldende kunst 

3=kunsteducatie 

4=film en digitaal 

5=literaire kunsten 

6=Franstalige kunst en cultuur 

7=opera/operette 

het streven is om een evenredige verdeling van de gelden over de zeven hoofdcategorieën te realiseren 

waarbij extra middelen kunnen gaan naar de in de doelstelling van de stichting genoemde doelen, te weten 

muziek en de Franse cultuur in de stad. 

In het afgelopen boekjaar heeft de stichting mede door de coronapandemie verschillende aanvragen die 

gedaan werden voor 2020 zien doorschuiven naar 2021. Het bestuur heeft besloten coulant te zijn aangezien 

de makers en de producenten van de verschillende culturele evenementen hard geraakt zijn door de 

pandemie.  

Daarbij is de stichting zeer te spreken over de verschillende activiteiten die ondanks de pandemie al dan niet 

digitaal door zijn gegaan. Creatief cultureel ondernemerschap vindt het bestuur van de stichting van belang. 

Het bestuur hoopt dan ook dat een groot deel van de organisatoren en instellingen mede dankzij de steun van 

de stichting het hoofd boven water kunnen houden totdat er weer nieuwe tijden aanbreken. 



Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen. Er is geen directie of een toezichthoudend orgaan. 

Statutair gezien bestaat het bestuur uit een voorzitter-regent en twee co-regenten. 

Voorzitter-regent: Marie Jantien Kreeft  

Regenten: Rutger Boot en Ernst Japikse 

De secretariële afhandeling van aanvragen geschiedt per toerbeurt. Elk jaar is een andere regent eerste 

aanspreekpunt voor de stichting. De financiën en administratieve bankzaken worden verricht door Rutger Boot 

en Ernst Japikse. Daarbij is Rutger Boot verantwoordelijk voor alle zaken die betrekking hebben op de 

administratie, de Anbi-verplichtingen, het opstellen van financiële jaarverslagen, het onderhouden van de 

graven van de oprichters van de stichting en contact met de FIN en de Vereniging Rotterdamse Fondsen.  

Elk bestuurslid ontvangt jaarlijks een lumpsum onkostenvergoeding van Euro 700,- en Rutger Boot ontvangt 

Euro 300,- meer. Naast de onkostenvergoeding wordt een jaarlijks etentje voor de bestuursleden uit de 

algemene middelen vergoed.  

Er wordt nadrukkelijk op gelet dat onkosten vergoedingen en andere betalingen de gehanteerde normen 

conform de Anbi status niet overtreffen. 

 

 

(onderlinge) evaluatie 2021 van het bestuur 

tijdens de eerste (digitale) vergadering van 2022 heeft het bestuur zichzelf en elkaar en het onderling 

samenwerken geëvalueerd. 

Ondanks het feit dat het bestuur in 2021 niet bijeen is geweest, is het contact tussen de bestuursleden 

onderling goed geweest. Men voelt zich geïnformeerd en men is van mening dat allen betrokken zijn bij het 

uitoefenen van de taak. Daarbij is in 2021 de viering van het 90 jarige bestaan van de stichting georganiseerd. 

Daarnaast heeft Rutger in 2020 zich ingezet om de statuten geheel en al te vernieuwen. Voor 2021 wordt door 

hem toegezegd om te zorgen dat de stichting voldoet aan de code goed bestuur.  

In 2021 was Marie-Jantien verantwoordelijk voor de aanvraag afhandeling.  

In 2022 zal Ernst deze taak op zich nemen. Gezien de ervaringen met het jaarlijkse wisselen van het afhandelen 

van aanvragen is het bestuur van mening dat dit op zich prima verlopen is. De overdracht aan Marie Jantien is 

soepel verlopen.  

In 2020 waren de nevenfuncties van de bestuursleden als volgt: 

Marie Jantien Kreeft: nvt 

Ernst Japikse: nvt 

Rutger Boot: Bestuurslid Vereniging Rotterdamse Fondsen, Penningmeester Stichting Gast aan Tafel, 

werkgroeplid Fondsen zonder personeel van de FIN.  

 

Voor 2022 worden hierin geen wijzigingen voorzien. Wel wordt voorzien dat in 2022 Marie-Jantien Kreeft zal 

aftreden. Dat is dan ook gebeurd en in haar plaats is per 1 februari 2022 Melanie Samat als nieuwe voorzitter 

aangesteld. 

 


