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Financieel reglement                                                                                                                                       
 
Artikel 1. Reglement 
 
Lid 1. Dit financiële reglement is een uitwerking van art 18 lid 3 van de statuten van 

de Zwolse Kunstvrienden. In dit financiële reglement worden de procedurele 
kaders en voorwaarden geschetst die het bestuur hanteert voor de toekenning 
van een financiële bijdrage aan professionele (museale) instellingen uit Zwolle 
en directe omgeving.  

 
Lid 2.  Het bestuur van de vereninging van Zwolse Kunstvrienden zal dit reglement 

periodiek tegen het licht houden. Dit reglement kan van tijd tot tijd worden 
aangepast door het bestuur.  

 
Artikel 2. Geldmiddelen 
 
De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit contributies, schenkingen, 
donaties, erfstellingen, legaten, subsidies of andere verkregen geldmiddelen. Zie in 
dit verband ook het gelijkluidende artikel 5 lid 1 van de statuten van de Zwolse 
Kunstvrienden. 
 
Artikel 3. Toekenning en begrenzing van financiële bijdragen 
 
Lid 1. Het bestuur van de vereniging werkt samen met professionele (museale) 

instellingen uit Zwolle of directe omgeving. Het bestuur van de vereniging kan 
deze instellingen een financiële bijdrage toekennen voor de aanschaf, 
onderhoud, restauratie en/of promotie van kunstobjecten of voor de promotie 
van exposities en (film)voorstellingen, alsmede al hetgeen met het 
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Zie in dit verband 
ook het gelijkluidende artikel 2 lid 2 g van de statuten van de Zwolse 
Kunstvrienden. 
 

Lid 2. De financiële bijdrage die per jaar aan één of meer van deze instellingen kan 
worden toegekend, is afhankelijk van de ontvangen contributieopbrengsten en 
de ontwikkeling van de opgebouwde geldmiddelen. Uit de contributie-
opbrengsten kan worden bijgedragen, na aftrek van alle kosten van de 
vereniging. De maximale bijdrage uit de opgebouwde geldmiddelen begrenst 
het bestuur tot een bedrag van € 5.000 per jaar. 

 
Lid 3.  Het bestuur van de vereniging kan in enig jaar de toekenning van de  

 maximale financiële bijdrage of een deel daarvan achterwege laten,   
 bijvoorbeeld door het ontbreken van een passend en geschikt    
 bestedingsdoel. In dat geval zal het niet uitgekeerde bedrag worden     
 overgeheveld naar het volgende kalenderjaar en bovenop het in artikel 3 lid 1     
 genoemde maximumbedrag aangewend kunnen worden. 

 
Lid 4.  Bij het vaststellen van de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage, 

houdt het bestuur rekening met de financiële behoeften en de financiële 
draagkracht van deze instellingen.  
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Lid 5. Het bestuur van de vereniging zal jaarlijks met reden omkleed in het financieel 
jaarverslag rapporteren over de toegepaste toewijzingspercentages en de 
eventuele afwijkingen daarop alsmede over de toegekende financiële 
bijdragen.  

 
Artikel 4.  Toekenningcondities 
 
Het bestuur kan aan het verstrekken van een financiële bijdrage aan een instelling de 
voorwaarde verbinden dat: 
 
Lid 1. de directie/het management van de ontvangende instelling functioneert op een 

kwalitatief goed niveau en de bedrijfsvoering voldoet aan de hedendaagse 
inzichten en standaarden van de branche; 

 
Lid 2. door de vereniging voldoende publicitaire aandacht kan worden geschonken 

aan de toegekende financiële ondersteuning ten behoeve van voor de 
vereniging relevante doelgroepen in Zwolle en omgeving;  

 
Lid 3. de ontvangende instelling in alle haar publicitaire uitingen (persberichten, 

nieuwsbrieven, website(s), mailings, flyers en dergelijke) vermeldt dat 
aanschaf, onderhoud, restauratie en/of  promotie van kunstobjecten of voor de 
promotie van exposities en (film)voorstellingen “mede mogelijk is gemaakt 
door de Zwolse Kunstvrienden”, met publicatie van het beeldmerk, logo en de 
subtitel(s) van de Zwolse Kunstvrienden; 

 
Lid 4.  de ontvangende instelling ook de overige activiteiten en evenementen van de 

vereniging van Zwolse Kunstvrienden in haar publicitaire uitingen belicht;  
 
Lid 5.  de ontvangende instelling onderzoekt in hoeverre het mogelijk is om:  
 

- voorafgaand aan een tentoonstelling of expositie een preview te 
organiseren voor de leden van de vereniging; 

- haar gebouwen en of (bedrijf)ruimte(s) ter beschikking te stellen aan het 
bestuur en de leden van de vereniging voor bijeenkomsten, lezingen, 
presentaties, ontvangsten en dergelijke.  

 
Artikel 5. Convenant 
 
De toe te kennen financiële bijdrage, de looptijd /duur van deze bijdrage, de met 
deze bijdrage te realiseren doelen en de eventuele immateriële tegenprestatie(s) van 
de ontvangende instelling worden vastgelegd in een door de het bestuur van de 
vereniging en de directie/management van de ontvangende instelling te 
ondertekenen convenant. 
 
 
	


