Publicatie van gegevens ingevolge nieuwe regelgeving voor ANBI’s per 1/01/2014
Het Niemeijer Fonds is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en onderschrijft de
gedragscode van de FIN. De Belastingdienst heeft de Stichting aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).
RSIN/Fiscaal nummer: 805831824
Het Niemeijer fonds is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Onder
nummer 41195000.
Contact gegevens
Postadres	
  Secretariaat:	
  
Stichting Niemeijer Fonds
Gevaertsweg 7, 3311 DA Dordrecht
Email: info@stichtingniemeijerfonds.nl
Beleidsplan
Het beleid van het Niemeijer Fonds is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling in de lijn
met de wensen van de oprichtster. De stichting beoogt haar doel te bereiken door het verstrekken van
donaties aan verschillende kunstenaars (van musici tot beeldend kunstenaars) en aan verschillende
initiatieven op gebied van kunst, cultuur en maatschappij. De doelstelling is onderverdeeld in een
viertal deelgebieden, te weten cultuur (beeldende kunst), artistiek (muziek, theater, dans), wetenschap
en charitas waarbij getracht wordt om tenminste 45% van de uitgaven te aan het deelgebied cultuur
toe te wijzen aangezien de bezieling van Theodora Niemeijer hier naar uitging. De donaties worden
aan zowel particulieren als instellingen verstrekt. Het Niemeijer Fonds is een vermogensfonds waarbij
het rendement gebruikt wordt voor deze uitkeringen. De Stichting doet niet aan fondsenwerving.
Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid
Het bestuur bestaat uit:
L. Davina (voorzitter)
D. Vermeer (penningmeester/secretaris)
Naast het bestuur kent de stichting een cultureel adviseur, die adviseert bij het toekennen van gelden
van individuele projecten en organisaties. De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen in die
hoedanigheid verrichte werkzaamheden een vergoeding voor gemaakte onkosten en vacatiegeld. De
Stichting heeft geen medewerkers in dienst. Bepaalde werkzaamheden (gedeelten van het secretariaat,
vermogensbeheer en de financiële administratie) worden uitbesteed aan derden. Bestuursleden worden
voor 4 jaar benoemd en kunnen daarna eenmaal worden herbenoemd.

Uitreiking Theodora Niemeijer Prijs v.l.n.r Andrea Davina, Daan Vermeer, Sachi Miyachi en Louis Davina

Activiteiten 2013
De donaties die gedaan zijn, zijn voor 70% ten goede gekomen aan instellingen en voor 30% aan
individuen. Bij het toewijzen van aanvragen van individuen is telkens gekeken in hoeverre de donatie
kan bijdragen aan de ontplooiing van het talent. In 2013 ontving de stichting 114 aanvragen, waarvan
er 54 werden toegewezen.
Een drietal projecten hierbij uitgelicht
· Theodora Niemeijer Kunst & Wetenschap Stoel aan de Rijksakademie (EUR 55.000)
Stichting Niemeijer Fonds zal de komende vijf jaar activiteiten op het grensvlak van kunst en
wetenschap op de Rijksakademie mogelijk maken. De Theodora Niemeijer kunst en wetenschap stoel
maakt het mogelijk om gast-residency’s aan te bieden, gespecialiseerde advisors in te schakelen, de
bibliotheekcollectie aan te vullen met relevante uitgaven, een special te organiseren tijdens
RijksakademieOPEN en het netwerk verder te ontwikkelen.
·
De Ateliers DEBUUT SERIE (EUR 15.000)
Dit is een 3-jarige samenwerking met Stichting Outset, De Ateliers en Het Gemeentemuseum Den
Haag voor een tentoonstellingsprogramma van een startende kunstenaar.	
  Drie jaar lang organiseert het
museum de eerste Nederlandse, museale solotentoonstelling van een kunstenaar die de Ateliers heeft
doorlopen, hét instituut voor jong talent in de kunst in Nederland.
·
Kunstenaar Riet Wijnen (EUR 5.000)
Een eenmalige donatie aan de kunstenaar Riet Wijnen voor een video project in het Stedelijk
Museum. In haar werk onderzoekt Riet de verbanden tussen abstractie, waarneming, taal en
structuur. Riet is een beginnende kunstenaar en ze won in 2013 de Sybren Hellinga Prijs.
Financiële verantwoording
Verkorte Staat van baten en lasten over 2013
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