Beleidsplan en doelstellingen Stichting Vuur en Vlam Fonds
De doelstelling van de Stichting Vuur en Vlam Fonds is om de hedendaagse vormgeving in
Nederland te promoten, in het bijzonder de glasvormgeving en de keramische vormgeving.
Dit zijn vakgebieden waarin het vuur en de vlam essentieel zijn bij de totstandkoming van
kunstwerken uit glas en klei.
De Stichting wil dat doen door op dit gebied te adviseren, haar expertise ter beschikking te
stellen en het (door mee - financieren) mogelijk maken van publicaties over het werk van de
diverse kunstenaars (verenigingen), (groeps-) tentoonstellingen en de verschillende
uitdrukkingsmogelijkheden qua vormgeving te promoten.
Door middel van publicaties vooraf en/of tijdens (museale) exposities het werk van
kunstenaars (- verenigingen) uit en/of wonend en werkend in Nederland en Vlaanderen
ondersteunen en bekender maken in bredere kring.
Te denken valt aan promotie zoals advertenties in (vak) tijdschriften, landelijke kranten,
websites, sociale media, brochures met uitleg, b.v. over de werkwijze en ontwikkeling van de
kunstenaar(s).
Uitdrukkelijk zal ook gekeken worden hoe we de postinternet* generatie kunnen interesseren
voor deze kunstvormen.
Dit opdat het publiek breed geïnformeerd wordt, en de diverse mogelijkheden en
verschijningsvormen van deze materialen kan ontdekken om op die manier voor deze
kunstvormen meer belangstelling te krijgen. (Een educatieve functie die we willen vervullen).
De verschijningsvorm en de vormgeving van de publiciteit zal grotendeels bepaald worden
door de betreffende kunstenaar(s) (-vereniging) en/of (groep-) tentoonstellingsmakers, de
mogelijkheden tijdens de verschillende exposities en de (on)mogelijkheden van de
verschillende media.
Professionele kunstenaars (verenigingen) en (groep-) tentoonstellingsmakers worden (actief)
uitgenodigd om een plan of voorstel in te dienen.
Dit zal het uitgangspunt zijn voor de bespreking wat de Stichting Vuur en Vlam Fonds
eventueel voor de kunstenaar(s) (-vereniging) of (groep-) tentoonstellingsmaker kan
betekenen.
Beoordeling van het plan zal geschieden door het bestuur, die hiervoor te alle tijden hulp en
advies kan inroepen van derden.
Tevens zal het bestuur beslissen over de hoogte van de bijdrage.
Dit zal gebaseerd zijn op de hoogte van de gevraagde gelden, datgene wat in de markt aan
kosten gebruikelijk is en wat evt. door derden bijgedragen kan worden. Het totaal bedrag zal
tevens begrensd worden door de mogelijkheden van het fonds.
Het fonds stelt naast eventuele gelden ook haar expertise beschikbaar (om niet) om te
ondersteunen bij het begeleiden en ontwerpen van de promotie middelen en media kennis.
Waarbij per jaar minimaal 50 % van de beschikbare gelden aan hedendaagse vormgeving
besteedt zal worden die (hoofdzakelijk) het medium glas betreft.
Mocht het fonds, om wat voor reden dan ook, opgeheven worden zullen evt tegoeden
overgeboekt worden aan het Prins Bernard Fonds, per voorkeur aan het (t.z.t.) op te richten
Vuur en Vlam Fonds hier.
Gegevens van aanvragers zullen bewaard worden zolang als benodigd.

Dat wil zeggen dat gegevens van projecten die in uitvoering worden genomen bewaard
worden zolang als wettelijk nodig is.
Project aanvragen die niet tot uitvoering komen worden na deze beslissing direct vernietigd.
Het Vuur en Vlam Fonds is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nr. 858708711.
Ons RSIN/fiscaal nummer is 85 87 08 711
Bankrekening nummer: NL 66 RRRB 0706 576 527
De bestuursleden zijn M. van Helden, Voorzitter en penningmeester, T.E. van Helden-Kuiper,
secretaris en S. van der Neut, algemeen lid.
Het fonds is statutair gevestigd Godeboldlaan 9a, 7231 CE Warnsveld.
De website van het fonds is: www.vuur-en-vlam-fonds.nl
en het mail adres is info@vuur-en-vlam-fonds.nl
Beloning van de bestuursleden is nihil. Er kan alleen gedeclareerd worden voor de direct
toewijsbare kosten door hen. De bestuursleden zullen zich regelmatig verantwoorden over de
inkomsten en de uitgaven. Alle uitgaven lopen via de internetrekening van de Stichting
waardoor altijd optimale transparantie gegeven kan worden.
Inkomsten van het fonds bestaan uit gelden ingebracht door de oprichters en/of subsidiënten.
Gewijzigd augustus 2018
* Postinternet verwijst naar de generatie die van kinds af aan met digitalisering en internet is
opgegroeid

