BELEIDSPLAN CULTURA MOSAE
Om een impuls te geven aan de vernieuwing en het aanbod van culturele activiteiten in Maastricht en de
Euregio is de Stichting Cultura Mosae (verder SCM) opgericht.
1. STRATEGIE
1.1 Kernprincipes
De SCM gaat op innovatieve wijze de uitdaging aan om culturele en creatieve projectvoorstellen aan te
bieden aan de stad Maastricht, haar bewoners, (internationale-) studenten en bezoekers, waarbij
verbindingen tussen disciplines als leidraad zal dienen bij onze voorstellen.
De SCM heeft ten doel:
• Het promoten en stimuleren van cultuur in enge en brede zin binnen de Euregio in het algemeen
en de gemeente Maastricht in het bijzonder;
• Het verbeteren van de sociale cohesie in de gemeente Maastricht.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
• Het ondersteunen van, maar niet uitsluitend, vrijwilligers die gezamenlijk culturele activiteiten
organiseren, waaronder maar niet daartoe beperkt, amateur en/of professionele kunstproducties,
culinaire en promotionele evenementen;
• Het opbouwen van netwerken van vrijwilligers en contacten met culturele en andere instellingen
die een sociale rol vervullen in de stad teneinde onder andere talentvolle individuen en
cultuurgezelschappen een springplank te bieden naar provinciale en nationale optredens;
• Het bieden van optimale ontplooiingskansen aan creativiteit en innovatie binnen de culturele
sector, alsmede het stimuleren van het cultureel, maatschappelijk en historisch bewustzijn van
de inwoners en bezoekers van de stad Maastricht;
• Het aangaan van samenwerkingsverbanden voor zover dienstig aan het bovenstaande.
De SCM ziet het tot haar taak om als verbinder en platform te dienen om gezelschappen en
onderwijsinstellingen uit te dagen zich te presenteren met vernieuwende en creatieve ideeën. Tevens zal
de SCM verbindingen leggen tussen Maastricht, de Euregio en cultuur toegankelijk te maken voor een
gevarieerd publiek.
De SCM is de overtuiging toegedaan dat het verankeren van duurzame verbindingen moeilijk te realiseren
is met ‘a one day shot-event’. De SCM is voornemens de vier genoemde beleidsdoelstellingen periodiek
terug te laten komen gedurende de komende jaren.
Afwezigheid winstoogmerk
De SCM heeft zich niet ten doel gesteld om winst te maken, zoals blijkt uit artikel 2 van de statuten en
uit feitelijke werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit
het feit dat de instelling de met activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar
doelstelling.
Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 13 is het bestuur belast met de vereffening van het vermogen van de Stichting,
voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen. Na het besluit tot
ontbinding bevindt de Stichting zich in liquidatie. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan als
en voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de
bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht. In stukken en aankondigingen die
van de Stichting uitgaan, moet ‘in liquidatie’ aan de naam van de Stichting worden toegevoegd.
2. BELEID
2.1 Beleidsdoelstellingen SCM:
•

Vernieuwen en verrijken van de geldende cultuurpraktijk
De SCM is voornemens om meer aansluiting te zoeken bij de opleidingsinstituties in Maastricht
zoals de cultuur en kunstopleidingen van Hogeschool Zuyd, Conservatorium en Kumulus. Hiertoe
zal een platform worden opgezet waar studenten en aankomend talent zich kunnen presenteren.

•

Directe impact op publiek en samenleving
De SCM heeft de organisatie in 2016 versterkt en geprofessionaliseerd. Doelstelling is om
culturele programma’s uit te werken en aan te bieden gericht op een gevarieerd publiek en dit te
presenteren in een toegankelijke omgeving. Tevens wordt ingezet om ook de subcultuur van
studenten en de zogenaamde nieuwe Maastrichtenaren middels gerichte activiteiten te bereiken.
Verder zal aansluiting worden gezocht bij de bekende (euregionale) publiekskanalen.
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•

Verbinding Maastricht en de Internationale (Euregio) omgeving
De SCM heeft tot doelstelling om amateur en professionele culturele gezelschappen uit
Maastricht en de Euregio te verbinden en een platform te bieden in Maastricht. Het komend jaar
zal een extra impuls worden gegeven aan gezelschappen binnen de Euregio. Tevens zal de
Euregionale en op internationale gericht publieke programmering ten minste in twee talen
worden aangeboden op de website en social mediakanalen. Daarmee wordt een belangrijke
barrière voor de lokale internationale bewoners weggenomen.

•

Vergroten van de zichtbaarheid van cultuur
De inzet van SCM is er met name op gericht om de toegankelijkheid van zichtbaarheid van cultuur
te vergroten. Hiervoor is de organisatie geprofessionaliseerd, zowel programmatisch inhoudelijk
als ook is de communicatie versterkt. Een deel van de programma’s zullen ‘in de publieke ruimte
worden gepresenteerd, waarbij de feel en touch van cultuur direct het publiek zal bereiken.

2.2 Werving van gelden
De SCM werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wevingsactiviteiten.
•
•
•
•

Het aanvragen van subsidies en fondsen bij culturele instellingen;
Het opzetten van een sponsortraject met als tegenprestaties naamsvermeldingen op de website,
aftiteling film en presentaties;
Het werven van ambassadeurs die zich inzetten voor sponsorwerving van het actuele project;
Het verzenden van nieuwsbrieven naar alle relaties en instanties. Er wordt tenminste 4 maal per
jaar een vergadering gehouden waarin de activiteiten besproken worden middels de notulen en
een financieel verslag.

2.3 Het beheer van verkregen inkomsten.
De instelling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig voor de continuïteit van de voorziene
werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling. Het bestuur heeft een controlerende
functie op de begrotingen en de uitgaven van de SCM.
Op grond van artikel 5 van de statuten van de stcihting (bepaling omtrent de besluitvorming door het
bestuur) en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts) persoon doorslaggevende
zeggenschap binnen de stcihting. Aldus kan geen enkele (rechts) persoon beschikken over het vermogen
van de instelling als ware het eigen vermogen. Vervolgens vindt er tenminste éénmaal per jaar een
financiële controle plaats, uitgevoerd door een gecertificeerde accountant.
2.4 Bestedingsbeleid
De Stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten:
Subdoelstellingen:
•
•
•
•

Het ondersteunen van, maar niet uitsluitend, vrijwilligers die gezamenlijk culturele activiteiten
organiseren, waaronder, maar niet daartoe beperkt, amateur en/of professionele
kunstproducties, culinaire en promotionele evenementen;
Het opbouwen van netwerken van vrijwilligers en contacten met culturele en andere instellingen
die een sociale rol vervullen in de stad teneinde onder andere talentvolle individuen en
cultuurgezelschappen een springplank te bieden naar provinciale en nationale optredens;
Creativiteit en innovatie binnen de culturele sector optimale ontplooiingskansen bieden, alsmede
het stimuleren van het cultureel, maatschappelijk en historisch bewustzijn van de inwoners en
bezoekers van de stad Maastricht;
Het aangaan van samenwerkingsverbanden voor zover dienstig aan het bovenstaande.

3. OVERIGE
3.1 Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel 3.5 van de
statuten. Kosten worden aan de bestuursleden op vertoon van bewijsstukken vergoed.
3.2 Beschrijving administratieve organisatie
De financiële administratie van de stichting wordt gevoerd door de penningmeester. De correspondentie,
notulen en aanvragen worden door de secretaris van de stichting verzorgd. De accountant controleert van
de jaarrekening van de stichting.
3.3 Publicatieplicht
De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website ANBI.nl culturele ANBI, onder
vermelding Stichting Cultura Mosae. Op de homepage van de lopende projecten zal er een link geplaatst
worden naar de hierboven genoemde website ANBI.nl.
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