Beleidsplan Stichting Kop van WaZ op hoofdlijnen
Doelstelling van de stichting.
Het minimaliseren van ‘kunstangst’ en het maximaliseren van kunsttoegankelijkheid een en ander
zowel betreffende kunst met een grote ‘K’ als kunst met een kleine ‘K’. alsmede een
kunstontmoetingsplaats te zijn van Wijk aan Zee met kunst voor dorpelingen, stedelingen,
toeristen en buitenlanders en daardoor de interactie tussen deze groepen te bevorderen
waardoor cohesie ontstaat in het dorp, het land en Europa.
Het organiseren van tentoonstellingen, het initiëren van uitwisselingsprogramma’s tussen
kunstenaars. Het promoten van kunstverkoop, verkoop van handgemaakte zaken en
kunstenaarsmaterialen. Het organiseren van workshops op maat, het uitgeven van dichtbundels,
foto’s, kaarten, posters en bedrukt textiel.
Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Invulling van de doelstelling.
De Kop is in mei 2005 door een paar dorpsbewoners begonnen als een plek waar iedereen,
amateur en professioneel kunstenaar zich thuis moet voelen. De kleine k en de grote K zijn hier te
zien. Toegankelijkheid en betaalbaarheid als vertrekpunt.
Naast de kunst en kunstenaarsbenodigdheden verkopen we ook leuke voorwerpen die uniek of in
kleine oplages worden gemaakt. Workshops met een hoog creatief gehalte om iedereen te laten
zien dat je verbazend leuke dingen kunt maken zonder ervaring.
In 2008 is de Kop een stichting geworden, dat wil zeggen dat alles door vrijwilligers wordt gedaan
zonder winstoogmerk. Het doel van de Kop is kunstangst minimaliseren en kunsttoegankelijkheid
te maximaliseren.
In 2009 hebben we het ANBI-predicaat gekregen.
In 2012 heeft het Toeristen Informatie Punt een plek gekregen binnen de muren van de KOP.
Openingen
Iedere expo wordt geopend met een extra randje en heeft vaak een thema. Er is sowieso een
opening op iedere vrijdag de dertiende, soms wat vaker.
Ondersteuning
De Kop ondersteunt diverse activiteiten in het dorp. Bijvoorbeeld Ezels en Kwasten en bijzondere
projecten van beeldend kunstenaars.
Winkel
De winkel maakt het geheel erg toegankelijk. Leuke cadeaus, kunst en informatie over wat er
allemaal te doen is in de omgeving.
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Beloningsbeleid bestuur:
De bestuursleden ontvangen geen honorering. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door
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De stichting tracht haar doelstelling financieel te realiseren via de volgende inkomsten:
Subsidies en donaties
Schenkingen, erfstellingen en legaten
Alle andere verkrijgingen en baten, zoals verkoop van kunst en andere zaken via een winkel.
Donaties worden geworven via de vrienden van de Kop en worden gebruikt ter dekking van de
lopende kosten van de instelling
Er is organisatorisch een duidelijke functiescheiding tussen degene die de betalingen uitvoert en
degene die de administratie verwerkt. Beiden hebben zicht op het financiële verkeer.
De algemene reserve is bedoeld als buffer voor de continuïteit.

Meerjarenbegroting
Baten
Verkopen
Inkoopwaarde van de omzet
Brutowinst

7.000,00
4.900,00
2.100,00

Provisie consignatie
Huur expo Kunstenaarscollectief
Project Ezels en Kwasten
Donaties
Totaal Baten

1.100,00
2.400,00
0,00
2.400,00
8.000,00

Lasten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Verkoopkosten
Totaal lasten

Resultaat

4.700,00
1.300,00
2.000,00
8.000,00
0,00

