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Vooraf 
 

 
In 2016 is het initiatief genomen om een nieuwe stichting op te richten welke tot 
doel heeft om culturele en kennis uitingen in de samenleving te versterken.  

 
Culturele instellingen hebben verschillende bronnen van inkomsten en zijn ook 

afhankelijk van andere vormen van financiering. Stichting Asterales beoogt 
projecten over langere tijdsperiodes (vanaf 1 jaar tot en met 5 jaar) te 
ondersteunen. 

 
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Asterales. Het plan omvat een 

overzicht van de doelstellingen en werkzaamheden en geeft inzicht in de 
werving, het beheer en de besteding van de fondsen.  
 

Deze versie van het beleidsplan heeft betrekking op de jaren 2020 tot en met 
2022. Zo nodig zal het bestuur van de stichting dit beleidsplan jaarlijks 

actualiseren. 
 
We wensen u veel plezier met het lezen van dit beleidsplan en hopen dat we op 

een brede  steun mogen rekenen. Natuurlijk staan wij open voor suggesties, 
vragen of opmerkingen. 

 
Het bestuur van de Stichting Asterales, 
 

 
 

 
A. Salzer Levi  M.E. Jaworska  M.J. van Wulfften Palthe 
Voorzitter   Secretaris    Penningmeester 

 
 

 
 
 

30 juni 2020 
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Doelstelling en Actueel Beleid 

 
Het door de Stichting Asterales te voeren beleid concentreert zich hoofdzakelijk 

op haar statutaire doelstelling.  
 
De stichting heeft als doel het financieel of op andere wijze ondersteunen van 

algemeen nut beogende instellingen als bedoeld in artikel 5b, lid 1, Algemene 
wet inzake rijksbelastingen, welke instellingen actief zijn op het gebied van 

cultuur, beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed, letteren, educatie, muziek en 
vormgeving, alles in de ruimste zin des woords, en het verrichten van al wat 
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen 

die deel uitmaken van organen van de stichting. 
 
De stichting beoogt het algemeen nut en verricht haar werkzaamheden zonder 

winstoogmerk. De personen die rechtstreeks bij de stichting betrokken zijn, 
voldoen aan de vereiste integriteitstoets voor de verkrijging van een ANBI-

status. 
 

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door uitdragen van haar missie, 
namelijk: 
Het bevorderen en het ondersteunen van initiatieven in cultuur, beeldende kunst, 

bouwkunst, erfgoed, letteren, educatie, muziek en vormgeving, alles in de 
ruimste zin des woords. 

 
Stichting Asterales is opgericht op tien januari tweeduizend zeventien.  
Open aanvragen van derden worden niet beoogd, echter organisaties kunnen 

worden uitgenodigd om een aanvraag in te dienen. 
 

 
Werkzaamheden  
 

De werkzaamheden van Stichting Asterales zijn gericht op ondersteuning van 
onder andere culturele en educatieve doelen. 

 
Concreet zal in de toekomst financiële ondersteuning worden verstrekt aan de 
volgende instellingen o.a.: 

 
2020:  

• Stichting Holland Dance Festival te ‘s-Gravenhage  
(fiscaalnummer 802994325) 

• De Dutch Don’t Dance Division te ‘s-Gravenhage  

(fiscaalnummer 810950856) 
• Airborne Museum Hartenstein te Oosterbeek 

(fiscaalnummer 004421516) 
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2021: 

• Stichting Holland Dance Festival te ‘s-Gravenhage  
(fiscaalnummer 802994325) 

• Medical Checks for Children 
(fiscaalnummer 815043004) 

 

2022: Er zijn er nog geen projecten geïdentificeerd 
 

 
 
Werving van Fondsen 

 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

• Het verkrijgen van financiële steun, waaronder: Subsidies; Legaten, 
schenkingen (in welke vorm dan ook), erfrechtelijke verkrijgingen (slechts 
onder het voorrecht van boedelbeschrijving); 

• Uit andere hoofde door de stichting te verkrijgen inkomsten. 
• Het kanaliseren, organiseren en/of begeleiden van initiatieven om exposities, 

voorstellingen, onderzoek en andere activiteiten te bewerkstelligen.  
 

 
Beheer van Fondsen 
 

De fondsen van Stichting Asterales worden door Stichting Asterales zelf beheerd, 
waarbij grote voorzichtigheid wordt betracht. Door Stichting Asterales is een 

bankrekening geopend bij ING Bank N.V., IBAN NL61 INGB 0006 2890 81. In 
beginsel zullen de fondsen alleen op rentedragende bankrekeningen dan wel 
deposito´s worden ondergebracht. Hetgeen jaarlijks minimaal wordt geworven 

zal nog nader worden ingevuld. Hetgeen geworven is, zal zo direct mogelijk 
worden besteed aan de binnen de doelstelling passende doelen. Stichting 

Asterales ziet erop toe dat de beheerkosten in redelijke verhouding staan tot de 
bestedingen. 
 

De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor 
het werk voor het doel van de ANBI.  

 
De indirecte kosten zijn minimaal en hebben met name betrekking op uitgaven 
als bankadministratie- en overboekingskosten, inschrijving Kamer van 

Koophandel en overige onkostendeclaraties.  
 

 
Besteding van Fondsen 
 

De komende jaren (2020 tot en met 2022) zal Stichting Asterales haar vermogen 
voornamelijk aanwenden voor het verlenen van financiële steun aan de onder 

Werkzaamheden genoemde instellingen. Jaarlijks zal Stichting Asterales 
minimaal één bestuursvergadering houden waarin de actuele en toekomstige 
werkzaamheden van de stichting zullen worden besproken. De werkzaamheden 

binnen Stichting Asterales worden uitgevoerd door het bestuur. Van alle 
bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt. 
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De bestuurders ontvangen geen beloning, maar kunnen wel een vergoeding 

krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van 
hun functie alsmede een vacatiegeld. 

 
 
Prognose 2020-2022 

 
Stichting Asterales verwacht voor de jaren 2020-2022 de volgende inkomsten, 

uitgaven en kosten te hebben. 
 

 
 
Rechtsvorm, Inschrijving, Fiscaalnummer 

 
Stichting Asterales is een stichting en is ingeschreven in de Kamer van 
Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nummer 67781233, vestigingsadres 

Koninginnegracht 19, 2514 AB te ‘s-Gravenhage.  
 

Het bestuur van Stichting Asterales bestaat uit drie bestuurders: 
Het voorzitterschap is in handen van de heer A. Salzer Levi, 
De Penningmeester is de heer M.J. van Wulfften Palthe, en  

De Secretaris is mevrouw M.E. Jaworska. 
 

Het fiscaal nummer van de stichting is 857171689. 
 


