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1.

Naam van de instelling
Stichting Het Sculptuur Instituut

2.

RSIN/fiscaal nummer
8112.15.817

3.

Contactgegevens
Stichting Het Sculptuur Instituut
Harteveltstraat 1
2586 EL Den Haag
070-3589076
www.sculptuurinstituut.nl

4.

Beleidsplan
De stichting heeft ten doel het bevorderen van kunstkennis en –genot met betrekking tot de
moderne en hedendaagse beeldhouwkunst. De stichting beoogt haar doel te bereiken in
samenwerking met de in ’s Gravenhage gevestigde stichtingen Stichting Museum Beelden
aan Zee en Stichting De Onvoltooide door onder meer het verrichten van wetenschappelijk
onderzoek, het in opdracht van derden uitvoeren van (expertise)onderzoek, het in
samenwerking met externe instanties opzetten van onderzoeksprogramma’s, het geven van
cursussen en het houden van symposia. De stichting heeft geen winstoogmerk.
De inkomsten van de stichting worden gevormd door subsidies en donaties, schenkingen,
erfstellingen en legaten, en alle andere verkrijgingen en baten. In 2013 en 2012 ontving de
stichting jaarlijkse donaties om wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen (o.a. door de
leerstoel Geschiedenis, theorie en praktijk van de moderne beeldhouwkunst en aan de
Rijksuniversiteit Leiden) en om publicaties mogelijk te maken.
De stichting heeft geen vermogen.

5.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit vijf of meer leden, van wie twee leden kwaliteitszetels bezetten. Het
aantal leden wordt vastgesteld door het bestuur. De kwaliteitszetels worden ingevuld op
voordracht van de oprichters van de stichting en hun nakomelingen in de rechte lijn.
De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar. Het bestuur heeft
een aftredingsrooster vastgesteld. Een aftredend lid kan tweemaal worden herbenoemd.

De besturen van de stichting en van de Stichting museum Beelden aan Zee en Stichting Het
Sculptuur Instituut vormen een personele unie.

6.

Namen van de bestuurders
Mr. A. Ruys, voorzitter
Drs. M.J. Steemers, penningmeester
Drs. K. Doeksen-Kleykamp
Ir. I.M. Kalisvaart
Mr. W.F.M. Remmerswaal
Dr. P.C. Scholten
Mevr. Th.J. de Waard-Scholten
Mevr. C. Weynaendts-André de la Porte MA

7.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

8.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie jaarrekening.

9.

Financiële verantwoording
Zie jaarrekening.

