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KERNWAARDEN
 – Ongekunsteld Cultura Mosae is een organisatie met kennis, visie en identiteit, een duidelijk doel en 

een gezonde dosis ambitie. Je hoeft niet groot te zijn om het verschil te maken. Cultura Mosae gelooft 
in mensen en hetgeen hen verbindt. Simpel, oprecht en altijd voor 100%.

 – Grenzeloos Lokaal  Cultuur laat zich niet beperken door grenzen en Cultura Mosae ook niet.  Met 
‘lokaal’ wordt de gehele Euregio bedoeld: de mensen, organisaties en steden in de buurt die hetzelfde 
gevoel delen en bijdragen aan hun omgeving. Te beginnen in Maastricht.

 – Verfrissend Continu in beweging en altijd op zoek naar het antwoord op de vraag: wat verbindt ons 
vandaag? Eigenheid, diversiteit en saamhorigheid. Iedere gelegenheid is een unieke kans om te ver-
binden, te verrijken en te verrassen.

VISIE
Samen maken we cultuur #daarstaanwevoor

Samen maken we onze eigen cultuur, met de mensen en de makers in onze omgeving. Zo creëren we een 
samenleving die eigenheid en diversiteit viert, verschillen overbrugt en mensen verbindt. 

Cultura Mosae draagt bij aan de samenleving door cultuur (lees: culturele activiteiten) zichtbaar (en) toeganke-
lijk te maken voor elk publiek: van bewoners tot bezoekers, voor zowel leken en liefhebbers als bewonderaars 
en kenners.

In cultuur herkennen we elkaar als persoon. Het gevoel van thuis, traditie, trots, verbazing en verbinding 
komen tot uiting. Ook verbindt het de stad. Alle uitingsvormen van cultuur, zoals theater, dans of beeldende 
kunst, zijn een weerspiegeling van-, een reactie op- of geven richting aan onze samenleving. Cultuur is een 
gevoel en dit moet worden meegenomen in concrete, praktische uitwerkingen. Hierdoor kunnen de uitein-
delijke betekenis en bedoeling volledig tot uiting en tot zijn recht komen. Daarom ondersteunt Cultura Mosae 
cultuur: de mensen die het beleven en de mensen die het maken. Zo draagt Cultura Mosae bij aan een stad 
en regio waarin wij elkaar begrijpen, verrijken, vernieuwen en verbinden.  Om samen te komen, samen te vie-
ren, samen stil te staan om vooruit te komen.

MISSIE 
Voor elkaar, voor iedereen! #daargaanwevoor

Cultura Mosae initieert, organiseert en verbindt cultuur in publieke ruimtes. Op die manier wordt cultuur zicht-
baar toegankelijk en bereikbaar gemaakt voor ieder publiek. 

Samen maken wij cultuur. 

Cultura Mosae gaat de uitdaging aan om creatieve, culturele projecten en voorstellen aan te bieden aan de 
stad en de mensen; van bewoners tot (internationale) studenten, bezoekers, en makers. Het doel is om men-
sen te verbinden: met elkaar, met de stad en de regio en met hun eigen -of juist een nieuwe- cultuur.
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             Cultura Mosae:

 – -
sionele kunstproducties, culinaire en promotionele evenementen;

 –
 –

de culturele sector. Innovatie en creativiteit worden ingezet om het cultureel, maatschappelijk en 
historisch bewustzijn van de inwoners en bezoekers van Maastricht e.a. te stimuleren;

 – -
wevenheid met andere gemeentelijke beleidsterreinen zal worden verkend. Door middel van uitbrei-
ding van de samenwerking met al deze partijen, kunnen er meer nieuwe initiatieven en verfrissende 
perspectieven ontstaan.

FINANCIEEL
Cultura Mosae heeft geen winstdoelstelling, zoals blijkt uit artikel 2 van de statuten en uit feitelijke werkzaam-
heden. 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. Een eventueel opge-
bouwd beperkt weerstandsvermogen wordt ingezet als garantiestelling om te kunnen investeren in nieuwe 
initiatieven.

Kosten en verplichtingen worden alleen aangegaan wanneer er harde dekking is vanuit toegezegde sponso-

begrotingen. In de uitvoering wordt er gewerkt met scenario’s, zodat eventuele tegenvallers of meevallers 
worden meegenomen bij het maken van kosten c.q. aangaan van verplichtingen.  
Cultura Mosae heeft als uitgangspunt om met haar leveranciers te werken op basis van partnership, waarbij 
wederzijdse transparantie is over de te leveren diensten in relatie tot de te maken kosten.

Bestemming liquidatiesaldo

-
vindt de stichting zich in liquidatie. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor 

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.  
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Werving van gelden
Cultura Mosae werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wevingsactivitei-
ten. 

 – Het aanvragen van subsidies en fondsen bij culturele instellingen; 
 –  Het opzetten van een sponsortraject met als tegenprestaties naamsvermeldingen op de website, 

 – 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 

Het beheer van verkregen inkomsten
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig voor de continuïteit van de voorziene 
werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Het bestuur heeft een controlerende func-
tie op de begrotingen en de uitgaven van Cultura Mosae.

Op grond van artikel 5 van de statuten van de stichting (bepaling omtrent de besluitvorming door het bestuur) 
en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts) persoon doorslaggevende zeggenschap binnen 
de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts) persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware 

Bestedingsbeleid
 – Het ondersteunen van, maar niet uitsluitend, vrijwilligers die gezamenlijk culturele activiteiten organi-

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 cultuurgezel-
schappen 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. 

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel 3.5 van de statu-
ten. Kosten worden aan de bestuursleden op vertoon van bewijsstukken vergoed. 

Beschrijving administratieve organisatie

notulen en aanvragen worden door de secretaris van de stichting verzorgd. De accountant controleert de 
jaarrekening.

Publicatieplicht
-

ding Stichting Cultura Mosae. Op de homepage van de lopende projecten zal er een link geplaatst worden 
naar de hierboven genoemde website. 


