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Cultuur FB Oranjewoud 2021-2025 
 

1a. Missie 
De stichting Cultuur FB Oranjewoud heeft als doel het bevorderen van het culturele klimaat in 
Noord-Nederland, specifiek in Friesland. Stichting FB Oranjewoud investeert via de Stichting Cultuur 
FB Oranjewoud in kunst en cultuur vanwege de intrinsieke, artistieke waarde en de maatschappelijke 
impact. Kunst en cultuuruitingen maken het leven en de omgeving aangenamer; ze maken talent 
zichtbaar, geven actuele waarde aan tradities en dragen bij aan de leefbaarheid en ontwikkeling van 
een regio.  
 
Er  is de mogelijkheid om een bijdrage aan te vragen ter ondersteuning van culturele activiteiten. 
Stichting FB Oranjewoud laat op deze wijze kunst en cultuur profiteren van winst uit economische 
investeringen. 
 

1b. Visie en speerpunten 
Beeldende kunst is gekozen als eerste speerpunt. Het tweede speerpunt is (klassieke) muziek en 
talentontwikkeling, het derde speerpunt betreft grootschalige (muziek)theater evenementen.  
 
De stichting Cultuur FBO richt zich op initiatieven die de ambitie tonen om noordelijk talent verder te 
ontwikkelen en aansprekende artistieke projecten te realiseren. Het wordt als een pluspunt gezien 
wanneer zij daarbij hun blik ook naar buiten richten. Bijvoorbeeld door samen te werken met 
(andere) professionals en disciplines, ook van buiten de provinciegrenzen. 
 
BEELDENDE KUNST 
Op beeldende kunst gebied is de stichting een partnerschap aangegaan met het nabijgelegen 
Museum Belvédère. Er is aandacht voor beeldende kunstinbreng via tentoonstellingen. Derden 
kunnen een beroep doen op een bijdrage als het gaat om projecten/initiatieven die passen binnen de 
voorwaarden.  
 
MUZIEK 
Op muziekgebied wil de stichting een impuls te geven aan de rijke muziektraditie in het Noorden, 
juist daar waar serieuze amateurbeoefening de (semi)professionele muzieksector raakt. In de 
noordelijke muzikale keten is er voor talent weinig steun- en begeleidingsstructuur meer, door 
veelvuldige bezuinigingen op muziekonderwijs en muziekscholen. De stichting wil daarom 
initiatieven steunen die ontwikkeling en begeleiding van jong (klassiek) muziektalent in Noord-
Nederland stimuleren. Zo wordt bijvoorbeeld een bijdrage verleend aan de festivals CityProms en het 
Oranjewoud Festival, waar zowel professionals als jonge muziekbeoefenaars een podium krijgen. 
Derden kunnen een beroep doen op een bijdrage voor eenmalige aansprekende muziekprojecten die 
passen binnen de speerpunten en de voorwaarden.  
 
GROTE EVENEMENTEN 
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Grote evenementen op het gebied van (muziek)theater worden in Friesland en het Noorden 
regelmatig ontwikkeld, zoals in 2021 bijvoorbeeld de Wadopera. Opvallend vaak ‘wortelen’ deze 
evenementen in de samenleving – wordt er een connectie gelegd met de bewoners, hun gebied, de 
geschiedenis – en leggen ze een relatie tussen verleden, heden en toekomst. De stichting Cultuur FB 
Oranjewoud waardeert deze positionering van de kunsten middenin de samenleving. Vaak is er ook 
ruimte om nieuwe (artistieke en productionele) wegen te verkennen. De evenementen hebben een 
sterke output: van creatieve visie- en talentontwikkeling en aantrekkingskracht voor een groot 
publiek tot de betrokkenheid van vrijwilligers en werkgelegenheid in de cultuursector en 
aanverwante sectoren. De stichting Cultuur FB Oranjewoud wil onderscheidende evenementen 
steunen die zich richten op een breed publiek en lokaal/regionaal talent benutten.  
 
Als het alleen gaat om een bijdrage in de voorfinanciering van het evenement, die na afloop uit de 
recette kan worden terugbetaald, dan kunt u zich richten tot het Frysk Blockbusterfonds, zie 
www.fryskblockbusterfonds.nl. 
 

2. Voorwaarden 
De stichting vindt het belangrijk dat organisaties/makers open staan voor advies of inzichten van 
buiten hun eigen kring, bijvoorbeeld door samenwerking met andere instellingen of het betrekken 
van nieuwe participanten, ook van buiten Friesland/het Noorden. In principe steunt de stichting 
activiteiten/initiatieven met een eenmalige bijdrage. In enkele gevallen wordt er een meerjarige 
bijdrage verstrekt, in dat geval is er jaarlijks een verantwoordingsmoment. 
 
Verzoeken tot financiële ondersteuning worden alleen in behandeling genomen indien ze passen 
binnen de genoemde missie en de speerpunten. Bovendien moet er sprake zijn van twee van de drie  
hieronder genoemde voorwaarden:  
1. De aanvraag dient te vallen binnen de kaders van de fiscale ANBI regelgeving 
2. Het versterkt de kracht en ambitie van de aanwezige Friese/Noordelijke culturele infrastructuur.  
3. Er gaat een stimulerende, inspirerende werking vanuit voor talentontwikkeling van kunst- en 

cultuurbeoefenaars in Noord-Nederland en met name Friesland.  
 
 

3. Criteria voor het aanvragen van financiële steun bij de stichting Cultuur FB Oranjewoud  
Dien uw aanvraag in via het online aanvraagformulier en vermeldt in uw aanvraag de volgende 
onderdelen: 
• Gegevens van de organisatie (incl. KvK nummer) en de relevante contactpersonen en 

contactgegevens. 
• Een beschrijving van de activiteit, de achterliggende artistieke visie, de samenwerkingspartners, 

de communicatie/marketing aanpak, de uitvoeringsdata en het beoogde publieksbereik. 
• Een projectbegroting en een dekkingsplan (waar mogelijk vergezeld van een jaarverslag inclusief 

jaarcijfers van een voorafgaand jaar). 
• Een beschrijving van hoe de activiteit(en) passen binnen de voorwaarden. 

http://www.fryskblockbusterfonds.nl/
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Als uw aanvraag bij het secretariaat is binnengekomen, vindt er een scan plaats of de aanvraag aan 
de voorwaarden voldoet. Van de uitkomst hiervan krijgt u zo spoedig mogelijk bericht. Wij laten u 
dan weten of de aanvraag compleet is, we aanvullende informatie nodig hebben of dat de aanvraag 
is afgewezen. Bij het ontbreken van bijlagen (zonder toelichting of vooroverleg) wordt uw aanvraag 
als niet compleet terzijde gelegd, totdat alle gevraagde stukken door ons zijn ontvangen. 
 
Gescande, complete aanvragen worden voorgelegd aan één of meerdere van onze adviseurs. De 
stichting heeft de beschikking over onafhankelijke adviseurs op de terreinen beeldende kunst, 
(klassieke) muziek en (muziek)theater. Bij de advisering kijken de adviseurs of de aanvragen passen 
binnen de missie, de visie en de speerpunten van de stichting en of ze voldoen aan de voorwaarden. 
Los daarvan is het (zeker bij grotere aanvragen) van belang dat er vertrouwen is in de artistieke 
potentie van het evenement en de realisatiekracht van de organisatie (ook qua financieel beheer en 
fondswerving). 
 
Op basis van het uitgebrachte advies over de aanvraag wordt daarna een besluit genomen door het 
bestuur. De beslissing van het bestuur is bindend. Wij informeren u over de verwachte doorlooptijd. 
Aan ons toegestuurde informatie wordt niet geretourneerd, ook niet bij afwijzing. 
 
 
Als u een bijdrage krijgt toegekend dan gelden de volgende toekenningsvoorwaarden:  
 

1. Indien de uitvoeringsdatum van de activiteit wordt verplaatst dan dient u daarover contact 
op te nemen.  

2. Een toezegging van financiële steun vervalt, al dan niet gedeeltelijk als: 
• de realisering van het project waarvoor de steun is toegezegd, niet of niet geheel 

plaatsvindt. 
• de inhoud van het project gedurende realisatie ingrijpend verandert zonder overleg 

met en goedkeuring van de Stichting Cultuur FB Oranjewoud. 
• blijkt dat de voor het project toegezegde financiële steun niet (volledig) nodig is.  
• de projectaanvrager niet (meer) voldoet aan hetgeen is bepaald in deze 

toekenningsvoorwaarden. 
3. Alle betalingen door de Stichting Cultuur FB Oranjewoud geschieden op basis van 

gemotiveerde betaalverzoeken van de projectaanvrager. Op aan de Stichting Cultuur FB 
Oranjewoud gerichte betaalverzoeken (PDF-scan op briefpapier van uw organisatie) 
dient het opgevraagde bedrag en de bankgegevens van de projectaanvrager vermeld te 
staan. 

4. De Stichting Cultuur FB Oranjewoud kan te allen tijde aan een externe registeraccountant 
verzoeken een controle van de besteding van de door haar aan een project gedane 
betalingen te verrichten. De projectaanvrager zal daaraan alle medewerking verlenen en alle 
gevraagde gegevens verstrekken om de controle vlot en efficiënt te laten verlopen. Indien 
sprake is van onzorgvuldig beheer van de door de Stichting Cultuur FB Oranjewoud gedane 
betalingen, heeft deze het recht de kosten van de controle bij de projectaanvrager in 
rekening te brengen.  
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5. De Stichting Cultuur FB Oranjewoud verklaart dat alle verstrekte gegevens inzake de 
projectaanvrager vertrouwelijk zullen worden behandeld en slechts zullen worden gebruikt 
voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De Stichting Cultuur FB Oranjewoud kan zonder 
vooroverleg, onder oplegging van vertrouwelijkheid, aan een derde advies vragen inzake alle 
verstrekte projectgegevens. Het privacy statement van de stichting is van toepassing. 

6. De Stichting verzoekt de aanvrager om naamsvermelding van Stichting Cultuur FB 
Oranjewoud mee te nemen in de externe communicatie over het te realiseren 
project/evenement. Een digitaal logo van de stichting is op aanvraag verkrijgbaar via het 
secretariaat. 


