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Beleidsplan Kees Eijrond Fonds 2017-2020 

Ondersteuning van projecten
Het Kees Eijrond Fonds stimuleert cultuur en cultureel erfgoed in 
Nederland, België en Portugal met financiële bijdragen voor 
projecten. 

Hiervoor kunnen stichtingen, verenigingen en in sommige gevallen 
personen een aanvraag indienen via bestuur@keeseijrondfonds.nl
 
Het Kees Eijrond Fonds onderscheidt zeven werkterreinen: 
beeldende kunst, monumenten, literatuur, toneel, muziek, film en 
architectuur. 
Het Fonds richt zich op activiteiten in Nederland, in het bijzonder de 
stad Utrecht maar ondersteunt ook projecten die het behoud van 
cultureel erfgoed in België en Portugal bevorderen. 

Voor de activiteiten van het Fonds is per jaar ongeveer tussen de 15 
en 20 duizend euro beschikbaar, afhankelijk van de inkomsten. 

Statutaire doelstelling
De doelstelling van de stichting is: het ondersteunen van en initiëren van 
culturele projecten en cultureel erfgoed in Nederland, België en Portugal in 
de breedste zin van het woord. 

Onder  ondersteunen wordt in ieder geval verstaan: het verstrekken van 
subsidies, het verstrekken van geldleningen op een zodanige wijze dat externe 
financiering van zo een project mogelijk wordt. 

Onder culturele projecten worden in ieder geval verstaan, projecten op het 
gebied van literatuur, muziek, dans, film, toneel, architectuur en beeldende 
kunst. Onder cultureel erfgoed wordt in ieder geval verstaan: monumenten, 
archeologie, verzamelingen en cultuurlandschappen; 
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Financieel beleid
Het Kees Eijrond Fonds is een ANBI-instelling met een beperkt 
vermogen. De inkomsten bestaan uit de opbrengst van het aan de 
stichting toevertrouwde vermogen.

We streven ernaar de organisatiekosten zo laag mogelijk te laten 
zijn, zodat er meer gelden beschikbaar zijn voor het ondersteunen 
van culturele projecten. De bestuursleden doen hun 
werkzaamheden onbezoldigd.

De lage rentestand van de afgelopen jaren geeft ons Fonds lagere 
inkomsten waardoor er minder gelden beschikbaar zijn voor 
projecten. Momenteel is er ongeveer 15 à 20 duizend euro te 
besteden, waarbij het bestuur gekozen heeft voor 
meerjarenafspraken met enkele culturele partners; voor incidentele 
aanvragen is een beperkt budget beschikbaar.

Het toevertrouwde vermogen wordt belegd in vastgoed en 
rentedragende leningen. Daar waar mogelijk wordt het vermogen 
belegd in monumenten en cultureel erfgoed danwel leningen die 
aangewend worden voor de instandhouding van monumenten en 
cultureel erfgoed.

De baten en lasten alsmede de balans worden verantwoord in een 
jaarrekening, die door een accountant wordt onderzocht.

Het bestuur
Momenteel bestaat het bestuur uit vier leden, die op 
www.keeseijrondfonds.nl genoemd staan met hun functie. De 
naamgever van het Fonds is voorzitter.

De secretaris beslist welke aanvragen worden voorgelegd ter 
besluitvorming aan het bestuur.

Het bestuur stelt jaarlijks de jaarrekening vast. 
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