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Missie:

‘Stichting Cultuur Kartel is een vernieuwend geluid in het culturele Alkmaarse
landschap. Stichting Cultuur Kartel daagt jongvolwassenen uit kunstuitingen te
ontdekken waarvan ze niet wisten dat ze het konden waarderen, of überhaupt
dat het bestond. Wij geven creatieve, jonge ondernemers de ruimte om zich te
laten zien, te innoveren en samen te werken. Met als gevolg dat de stad Alkmaar
innovatiever/jonger wordt én blijft. Wij nemen de behoefte van jonge
Alkmaarders om op een laagdrempelige manier kennis te maken met cultuur en
met andere jongvolwassenen serieus. Voor wie wij dat doen? Voor Alkmaar en alle
jongvolwassenen die Alkmaar op dit moment nog niet voldoende worden
bedient. Stichting Cultuur Kartel maakt plaats vrij voor de jonge Alkmaarders
tussen de gevestigde culturele organisaties en evenementenbureaus. Niet omdat
we aanvallend willen zijn, maar juist aanvullend.’

Onze kernwaarden:

Innovatief
Ondernemend
Inclusie
Cultureel
Toegankelijk
Vrij

Visie:

‘Alkmaar krijgt een bruisend cultureel landschap waar jongvolwassenen willen
blijven wonen, werken en innoveren. Over tien jaar hebben wij de weg
vrijgemaakt voor een nieuwe generatie twintigers die stichting Cultuur Kartel en
hun idealen zullen voortzetten.’



Doelstellingen:

De Stichting heeft ten doel het organiseren van culturele evenementen om
Alkmaar jong en bruisend te houden, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met
één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- Het organiseren van evenementen op cultureel gebied in de gemeente
Alkmaar in het bijzonder voor jongeren;
- Jongeren in aanraking brengen met kunstvormen en kunstuitingen;
- Het aantrekkelijk maken van Alkmaar en omgeving door meerdere vormen
van kunst aan te bieden;
- creatieve jonge ondernemers zich laten presenteren en verder ontwikkelen
voor een brede culturele ontwikkeling in de gemeente Alkmaar en
omgeving.

Ambities

Stichting Cultuur Kartel zal zich de komende jaren focussen op het organiseren
van grootschalige culturele evenementen.

Museumnacht Alkmaar:
Museumnacht Alkmaar is een jaarlijks terugkerend evenement, gericht op
jongeren tussen de 16 jaar en 30 jaar, en vindt plaats op verschillende locaties
(musea) in de stad.



Wijze van werving van gelden

Stichting Cultuur Kartel ontvangt haar inkomsten door middel van sponsoring,
fondsen en subsidies. Fondsen en subsidies worden aangevraagd door een
fondsenwerver of een lid van het desbetreffende projectteam. Daarnaast zullen er
bij sommige projecten ook tickets worden verkocht. Als de ticketinkomsten hoger
uitvallen dan verwacht zal het overzicht dienen als project buffer voor in de
toekomst.

Beheer van het vermogen

Stichting Cultuur Kartel heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer
van het vermogen. Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter
een secretaris en een penningmeester.

- Voorzitter: Benjamin Hulsman
- Secretaris: Eline van der Woude
- Penningmeester: Kevyn Smit

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Cultuur
Kartel.

1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de
uitgaven te compenseren.

2. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een
gezonde buffer opbouwen en aanhouden om tegenvallende inkomsten op
te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe
activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.



Activiteiten bestuur

Vergaderen

Elke twee maanden komen het bestuur en het projectteam samen om de
vorderingen te bespreken. Ook zal halverwege en aan het einde van het project
de voorzitter evaluatiegesprekken voeren met het projectteam en eventuele
andere betrokken partijen. De secretaris zal deze notuleren.

Activiteiten

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten
verricht:
1. Het vormen en begeleiden van het projectteam.
2. Het bewaken van de missie en visie van de Stichting.
3. Ieder project uitgebreid evalueren met het projectteam.
4. De grote lijnen van het beleid bepalen.

Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun
bestuurswerkzaamheden.

Algemene informatie
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