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1.1 Algemeen
Stichting Ruimte Denken is opgericht op 22 mei 2014 en staat ingeschreven in het stichtingenregister bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 60743697. De stichting is gevestigd te Oosterbeek.

1.2 Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel (zie artikel 2 van de statuten d.d. 22 05 2014):
A. het bevorderen dat verbeeldingskracht en creatieve activiteit worden ingezet bij vraagstukken ter verbetering van de
omgevingskwaliteit van het landschap en de stad;
B. het stimuleren van kunst in de openbare ruimte en de kwaliteit van het publieke domein;
C. het bevorderen van gedachtevorming en ontwikkeling van ideeën en concepten over functie, toepassing en gebruik van
kunst voor het algemeen maatschappelijk nut en welzijn (met de nadruk op bestendigheid).
De stichting probeert dit doel te bereiken door:
het organiseren van dialoog d.m.v. symposia, lezingen en bijeenkomsten op het gebied van kunst in de openbare
ruimte
het agenderen van vraagstukken via publicaties
het organiseren van werkbezoeken, tentoonstellingen, manifestaties en vergelijkbare evenementen
het opzetten of deelnemen aan projecten en het adviseren over procesaanpak en werkwijzen
het bieden van samenwerkingsmogelijkheden d.m.v. een website, een nieuwsbrief en netwerkactiveiten.

1.3 Doelen
De stichting Ruimte Denken is ontstaan als vervolg op het gelijknamige symposium van 27 maart 2013, destijds georganiseerd door de stichting Bas Maters. Het motto van het symposium - vrijdenkers maken het verschil in ruimtelijke ontwikkeling - krijgt hiermee een direct vervolg in een nieuw voertuig voor activiteiten. De tijd is immers rijp voor een innovatieve
aanpak van gebiedsontwikkeling waarbij kunstenaars, specialisten en opdrachtgevers in samenwerking antwoorden geven
op nieuwe thema's (zoals leegstand van maatschappelijk vastgoed, energielandschappen en dergelijke). Stimuleren van
cultuurbewust opdrachtgeverschap is een achterliggend doel.

1.4 Activiteiten
Het afgelopen jaar stond in het teken van een drietal projecten en een heroriëntatie op het functioneren van het bestuur
en het invulling geven aan de doelstelling van de stichting.
Het project De Kunst van de Krimp in het door krimp bedreigde Achterhoekse dorpje Vragender heeft een gedragen
ontwerp voor een pionierswoning opgeleverd. Kunstenaarsdorpscoach Matthijs Bosman en architect Jeroen …. ontwierpen
samen met Jan van Ijzendoorn een bijzondere verplaatsbare woning voor een naar het dorp terugkerende jongere. In het
dorp zijn geen zelfstandige woonruimten beschikbaar voor jongeren die na hun studie terug willen keren. Het project is in
november tussentijds ´opgeleverd´ met een grote bijeenkomst met meer dan 250 jongeren. Op dit moment zijn
subsidieaanvragen in voorbereiding om het huisje daadwerkelijk te bouwen. De begeleiding en procesadvisering van dit
project wordt door de stichting Ruimte Denken verzorgd. Provincie Gelderland steunde dit project.
Documentaire maker Gilles Frenken startte in 2015 met het maken van een film over social design in het dorp Vragender.
Deze documentaireserie wordt tijdens de productie steeds aan de inwoners van het dorp getoond en hun reacties hebben
weer invloed op het verder ontwikkelen van de film. De film wordt mede mogelijk gemaakt door The Art of Impact.
Het Polderschip© is een idee voor een winkel/werkplaats/futurelab/wereldexpo voor innovaties van de 9 Nederlandse
topsectoren. Het staat symbool voor het talent van Nederland om op een veilige en welvarende manier in een delta te
leven. Het Polderschip is gesitueerd in het leisuregebied van het toekomstige Park21 in de Haarlemmermeerpolder. In 2015
hebben …. studenten van de Wageningen Universiteit onderzoek gedaan naar…..
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Het project "Landgoederen op de helling" in Oosterbeek is een open participatief planproces waarbij de stichting
samenwerkt met de Vereniging Vrienden van Park Hartenstein e.o. en met het Dorpsplatform Oosterbeek. In 2015 is het
project nader uitgewerkt d.m.v. een samenwerkingsverklaring met de gemeente Renkum. Het project gaat in 2016 van
start.
In 2015 heeft het bestuur zich geheroriënteerd op het functioneren van het bestuur en op het geven van invulling van de
doelstelling. Hierbij werd geconstateerd dat het vormen van een netwerk te weinig vorm krijgt. Daarop zijn gesprekken
gevoerd met o.a. Twijnstra Gudde en is een position paper opgesteld dat dient als uitgangspunt voor gesprekken met het
veld. Deze zijn gepland voor 2016. Er is een duidelijke behoefte aan een netwerkorganisatie, sinds de afgelopen jaren veel
centra voor beeldende kunst zijn gesloten. We denken een netwerkorganisatie op te zetten met een actieve kern, daarom
heen een schil van betrokkenen en een buitenste schil van betrokkenen die af en toe willen aansluiten.
Financiële afwikkeling en verantwoording:
De stichting verkrijgt - naast inkomsten uit donaties - inkomsten door een afdracht van 6% te hanteren bij deelname van
vrijdenkers aan projecten waarbij de stichting de subsidieaanvraag heeft verzorgd of anderszins een belangrijke rol heeft
gespeeld bij de totstandkoming. De stichting heeft in 2015 de ANBI-status aangevraagd, welke inmiddels is verkregen.

1.5 Samenstelling stichtingsbestuur
Het bestuur komt ongeveer één maal per maand bijeen, met uitzondering van de vakantieperiodes. Het afgelopen jaar
heeft de nadruk gelegen op het opstarten en verder brengen van projecten, het vinden van een goede werkwijze van het
bestuur en van het zoeken naar een financiële start up.
Aan het einde van het jaar 2014 bestond het bestuur uit:
Jan van IJzendoorn, voorzitter
Hermelinde van Xanten, secretaris
Peter Kurstjens, penningmeester.
Ter versterking van het bestuur wordt gezocht naar een vierde bestuurslid.
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2.1 FINANCIEEL OVERZICHT 2015
OVERZICHT BATEN EN LASTEN
Lasten 2015
Bankkosten
pasbijdragen
kwartaalkosten
subtotaal bankkosten
Boekhouder
factuur 201431046
factuur 201530498
subtotaal boekhouder
Website
facturen 1124023 +
1151498
subtotaal website

40
95
135

349

158
158

Project Polderschip
WUR ACT-studie
presentjes
subtotaal Polderschip

132
20

SALDO baten en lasten

0

5

subtotaal donaties

5

Beeldjes Bas Maters

50
396
727

Netwerkbijeenkomst jan 2016
kopieerkosten
frankeerkosten
inpakpapier
subtotaal jan-bijeenkomst
TOTAAL uitgaven

Donaties
P.Kurstjens

167
182

Terugbetaling voorschotten
Inschrijving KvK
Notaris
Productiekosten beeldjes
subtotaal terugbetalingen

Project Vragender
boekhouder
subtotaal Vragender

Baten 2015
Afdrachten (6%)
Vragender Jan van Ijzendoorn
Vragender Hermelinde van Xanten
subtotaal afdrachten

gem. Dalfsen
subtotaal beeldjes

2.700
2.700

Belastingdienst
verrekening BTW
subtotaal Belastingdienst

203

Vragender
stichting Beeldend Vermogen
subtotaal Vragender

309

203

1.173

152

309
309

309

81
111
9
201
2.477

TOTAAL inkomsten 2014

3.217

740
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2.2 BALANS per 31/12/2015
Activa
Banksaldo
Inkomsten
Uitgaven
Eindsaldo

Passiva
125
3.217
-2.477

Eigen vermogen
Debet
865

Totaal activa

865

865
0
865

Totaal passiva

865

2.3 BEGROTING stichting Ruimte Denken 2015
2014 werkelijk
INKOMSTEN
Donaties
Afdrachten
Projectsubsidies
BTW-teruggave
Lening
Incidenteel
Totale inkomsten
UITGAVEN
Notaris en KvK
Website
Bankkosten + boekhouding
Projectkosten
Aflossing tekort/lening
Totale uitgaven

2015 begroot

260
190

300
190

450

147
300
2000
2937

446
115
209

100
300
746

771

Stichting Ruimte Denken Weltevreden 1 6862 EA Oosterbeek

1146

T +31263342889 www.ruimte-denken.nl

6

