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1 Inleiding
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de instelling het actuele beleid vast. Het beleidsplan
zal jaarlijks aangepast worden indien nodig.
Stichting Trickster is een kunstenaarsinitiatief opgericht in 2009 door Martine van Ditzhuyzen en
Marielle Verdijk ten behoeve van performance collectief TRICKSTER. De Trickster figuur wordt
geassocieerd met speelsheid, vernietiging, onaanvaardbaar gedrag en vervaging van de moraal. Als
performancegroep speelt TRICKSTER met de herstructurering van structuur en het oprekken van
grenzen, daarbij zoekend naar onverwachte en toevallige ontdekkingen. Huidige leden van
performance collectief TRICKSTER zijn: Nina Boas, Barbara Ellison, Nathalie Smoor, Ieke Trinks en
Mariëlle Verdijk. Huidige bestuursleden van de stichting zijn: Jan Hiddink (voozitter), Reinaart Vanhoe
(secretaris) en Gilbert van Drunen (penningmeerster).
2 Strategie
2.1 Kernprincipes van de instelling
- Statutaire doelstelling
Stichting TRICKSTER is een stichting met als doel: Onderzoek naar improvisatie en
performance kunst. Daarnaast richten zij zich op het geven van uitvoeringen (performances).
Algemeen gesteld wil Stichting TRICKSTER met haar doelstelling het algemeen belang dienen.
Zij tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals het houden van
bijeenkomsten, het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden
voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn. Daarnaast gebruikt ze hiervoor alle andere
middelen die ter bevordering van dit doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn.
- Afwezigheid van winstoogmerk
De instelling heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 3.2 (pag. 2) van de statuten en
uit de feitelijke werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst
zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten
goede laat komen aan haar doelstelling.
- Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 15.6 (pag. 8) van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten
worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en
die een soortgelijke doelstelling heeft.
2.2 Missie
Stichting TRICKSTER streeft naar een groter bewustzijn van de noodzaak tot improvisatie,
zowel binnen de verschillende kunstdisciplines, als in het algemeen binnen onze goed
georganiseerde en soms overmatig voorgevormde (westerse) maatschappij. Samenwerken
zonder consensus, een goede balans tussen groep en individu en een gezonde weerzin van
hokjesmentaliteit kenmerken de werkwijze waarop TRICKSTER haar missie tot uitvoer wil
brengen. Stichting TRICKSTER faciliteert daarom niet alleen het performance collectief, maar
ondersteunt samenwerkingen in alle mogelijke formaties tussen de verschillende TRICKSTER
leden.
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3 Beleid
3.1 Te verrichten werkzaamheden van de instelling
De werkzaamheden van stichting TRICKSTER zijn tweeledig: enerzijds initieert en organiseert
zij events waarbij de nadruk ligt op het tonen van hedendaagse performance kunst.
Anderzijds functioneert de stichting als facilitator voor het performance-collectief TRICKSTER
in al haar verschillende samenstellingen. Het TRICKSTER collectief is een groep die
voorstellingen en performances ontwikkelt en deze uitvoert. De uitvoeringen gebeuren zowel
op eigen initiatief als op uitnodiging van derden. Bij deze uitvoeringen ligt de nadruk op
collectieve improvisatie. Door deze ‘samenwerkzaamheden’ draagt de stichting bij aan de
realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 3.1 (pag. 2) van de statuten.
3.2 Werving en beheer van gelden
De instelling werft gelden ten behoeve van de doelstelling voornamelijk door het aanvragen
van subsidies. Daarnaast ontvangt zij gelden door uitkoopsommen en prestatievergoedingen
van het performance collectief. Deze worden volgens de betreffende projectbegroting
besteed. Per project wordt er een budgetbeheerder aangesteld die toezicht houdt op de
bestedingen. Indien de initiële project begroting niet sluitend is, vinden er in overleg met het
bestuur tussentijdse aanpassingen plaats. Ook kan de stichting samenwerkingen door middel
van coproductie aangaan, waarbij de stichting van coproducent een geldelijke vergoeding
voor programmering en/of productie ontvangt. De afzonderlijke project-afrekeningen worden
gecontroleerd door de firma Hoekboud en door hen verwerkt in de jaarrekening. Deze wordt
jaarlijks in een bestuursvergadering aan het bestuur voorgelegd ter goedkeuring.
3.3 Vermogen van de instelling
De instelling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit
van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling.
3.4 Bestedingsbeleid
De instelling besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende
projecten: projecten van het collectief TRICKSTER en samenwerkingen in alle mogelijke
formaties tussen de verschillende TRICKSTER leden, zoals bijvoorbeeld PAE.
3.5 Beschikken over het vermogen van de instelling
Op grond van artikel 8.4 (pag. 5) van de statuten van de instelling (bepaling omtrent de
besluitvorming door het bestuur) en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele
(rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele
(rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.
4 Overige
4.1 Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen volgens de bepalingen in artikel 3.4 (pag. 2) en artikel 5.8
(pag. 4) van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen
andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig
vacatiegeld. Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende
werkzaamheden) kan aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden
toegekend. De stichting heeft geen medewerkers in dienst. Bepaalde werkzaamheden worden
uitbesteed aan derden.
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4.2 Beschrijving administratieve organisatie
De algemene administratie van de instelling wordt gevoerd door M. Verdijk en gecontroleerd
door M. Lewis van de firma Hoekboud. De jaarrekening van de instelling wordt opgesteld door
M. Lewis van de firma Hoekboud. In deze jaarrekening worden minimaal de volgende zaken
opgenomen: de kosten van beheer van de stichting; onkostenvergoedingen en vacatiegelden
van beleidsbepalers; de aard en de omvang van inkomsten en het vermogen van de stichting,
en tot slot alle andere uitgaven van de stichting.
4.3 Publicatie
De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website
www.tricksterspace.org
Hierop zijn de volgende gegevens te vinden:
- Contactinformatie
- Beleidsplan
- Statuten
- KvK inschrijving
- Meest recente jaarrekening
- Meest recent jaarverslag

