BELEIDSPLAN
STICHTING JAN NIJLAND ZILVEREN ROOS AWARD
2018-2021
1.

Relevante gegevens.

Naam: Stichting Jan Nijland Zilveren Roos Award;
Rechtsvorm: Stichting;
Oprichtingsdatum: 24 februari 2012;
KvK nummer: 54776414;
ANBI status, verleend bij beschikking van 7 augustus 2012, nummer: 8514 36 092;
Statutaire zetel: Utrecht;
Postadres: Sweelincklaan 84, 3723 JH Bilthoven;
Internetadres: www.jannijlandzilverenroos.nl ;
Bestuur: de heer mr. M. J. Bruna, voorzitter;
de heer mr. J. P. Dierkens Schuttevaer, secretaris/penningmeester;
de heer G. Tutein Nolthenius, lid.
2.

Algemeen.
In dit beleidsplan zijn binnen het kader van de statuten de hoofdlijnen van het door het
bestuur te voeren beleid vastgelegd. Het beoogt een algemeen kader te geven en bevat
derhalve niet een uitputtende regeling van alle opties en alternatieven die zich in de
praktijk kunnen voordoen. In voorkomende gevallen zal het bestuur die opties en
alternatieven beoordelen en ter zake beslissen.

3.

Doel.
De Stichting Jan Nijland Zilveren Roos Award , hierna ook genoemd de Stichting ,
heeft als doel het initiëren,bevorderen en ondersteunen van cultuuruitingen in het
algemeen en filmcultuur in het bijzonder.De Stichting heeft met name als doel het
bevorderen van de filmcultuur in Nederland en beoogt het toegankelijk maken van
film- en podiumkunsten als cultuuruitingen en deze middels het medium
bioscooptheater onder een breed publiek te brengen. De Stichting streeft er naar dit
doel te bevorderen door het periodiek uitreiken van de zogenaamde ‘Jan Nijland
Zilveren Roos Award’ aan personen of instellingen die zich op het gebied van deze
doelstelling in Nederland hebben onderscheiden.

4.

Achtergrond.
De Stichting vindt haar oorsprong in een testamentaire making van de heer J. Nijland
te Den Dolder (overleden op 6 augustus 1998). Op het vermogen rustte een volledig
vruchtgebruik ten gunste van zijn echtgenote, mevrouw L.M.A. Nijland Middelbeek.
Door haar overlijden op 23 mei 2010 is het vruchtgebruik komen te vervallen en is het
vermogen vrij ter beschikking gekomen.
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5.

Vermogen.
Het vermogen van de Stichting bedraagt bij aanvang Euro 900.000,00 in liquiditeiten.
Er zal vanuit de Stichting geen externe actie worden ondernomen om nieuw vermogen
te werven.De Stichting streeft er naar om uit dit vermogen inkomsten te genereren
middels rente inkomsten en inkomsten uit beleggingen . Het vermogen wordt beheerd
via de normale bancaire instellingen in Nederland, waarbij een laag risicoprofiel zal
gelden.De inkomsten uit het vermogen zijn primair bestemd om het periodiek
uitreiken van de `Jan Nijland Zilveren Roos Award` mogelijk te maken.

5.

Termijn.
Het stichtingsbestuur gaat ervan uit dat het vermogen van de Stichting voor
onbepaalde termijn zal worden gebruikt conform de doelstelling. De inkomsten uit het
vermogen zullen, onder aftrek van de kosten (zie punt 9), volledig (tenminste 90%)
volgens de doelstelling worden besteed .

6.

Werkwijze.
Het bestuur van de Stichting inventariseert de wensen en mogelijkheden in relatie tot
de doelstelling van de Stichting bij de in Nederland werkzaam zijnde organisaties en
instellingen en daarbij betrokken personen in de bioscoop- en de
filmdistributiebranche.Hiertoe worden met de besturen en directies van deze
organisaties en instellingen contacten gelegd. Het stichtingsbestuur laat zich ter
vervulling van de doelstelling van de Stichting waar nodig bijstaan door
deskundigen.Met name is voor de selectie en beoordeling van de candidaten voor de
periodiek toe te kennen `Jan Nijland Zilveren Roos Award` een jury samengesteld uit
deskundigen afkomstig uit de bioscoop- en filmdistributie branche.Deze jury vervult
haar werkzaamheden op basis van een daartoe door het stichtingsbestuur in
samenwerking met de brancheorganisaties opgesteld reglement.De leden van de jury
ontvangen geen betaling voor het vervullen van deze functie.
Het bestuur van de Stichting streeft ernaar om van de periodieke toekenning van de
`Jan Nijland Zilveren Roos Award een jaarlijkse traditie te maken.De `Jan Nijland
Zilveren Roos Award` werd op 8 januari 2013, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de
bioscoop –en filmdistributie brancheorganisaties NVB, NVF en FPN, in het Pathé
Tuschinski bioscoop-en filmtheater te Amsterdam, voor het eerst
uitgereikt.Vervolgens is de `Jan Nijland Zilveren Roos Award’ jaarlijks uitgereikt
tijdens de nieuwjaarsreceptie van deze brancheorganisaties, thans zijnde NVBF en
FDN. Dit jaar vond deze uitreiking plaats op 9 januari 2018.

7.

Vergaderfrequentie.
Het bestuur vergadert ten minste 4x per jaar. Hiernaast is er ad hoc overleg en contact
naar aanleiding van de activiteiten en de diverse werkzaamheden voortvloeiend uit het
nastreven van de doelstelling van de Stichting.

8.

Kosten/verplichtingen.
Ten laste van Stichting komen jaarlijks de bankkosten voor het aanhouden van een
bankrekening en het doen van betalingen, de jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van
Koophandel en voorts de kleine kantoorkosten zoals briefpapier, het aanhouden van
een postbus, portokosten, internet, e.d. Deze kosten worden tot het noodzakelijke
beperkt. Eventuele kosten van externe deskundigen worden vooraf kritisch beoordeeld
en tot een minimum beperkt.
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Tevens komen ten laste van de Stichting de accountantskosten voor het opmaken van
jaarstukken. Als accountant zal bij voorkeur een registeraccountant optreden. Thans is
dat Ernst & Young Accountants.
Ten laste van de Stichting komen geen bestuurs- en reiskosten of kosten van
secretariële ondersteuning.
9.

Jaarverslag.
Er wordt jaarlijks vóór 1 juni een jaarverslag (balans/verlies- winstrekening)
opgemaakt door de accountant van de Stichting. Het jaarverslag zal na vaststelling
jaarlijks aan de Belastingdienst (afdeling ANBI) worden toegezonden.

Door het Stichtingsbestuur vastgesteld op 23 november 2018.
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