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§1 Missie & Visie
Wo Meine Sonne Scheint is een kunstenaarsinitiatief, opgericht door Bas Ketelaars en 
Beatrijs Dikker in Rotterdam in 2013. Doel van de stichting is het ondersteunen van 
kunstenaars bij het tonen van hun werk. Daarbij richten we ons tevens op het 
bevorderen van artistiek experiment en het stimuleren van nieuwe werkmethoden. In 
het bijzonder initiëren wij locatiespecifieke groepstentoonstellingen waarbij de nadruk
ligt op het zichtbaar maken van het artistieke productieproces. Door de praktische en 
artistieke keuzes van kunstenaars herleidbaar te maken, hopen wij de 
toegankelijkheid van de kunstwerken voor een breed publiek te vergroten.

De naam van de Stichting, "Wo Meine Sonne Scheint", verwijst naar een Duitse 
Schlager van Catharina Valente uit 1957. Het lied is een cover van Island in the Sun van 
Harry Belafonte en Lord Burgess. Voor ons verwijst de titel specifiek naar een 
toevallige, ideale plek voor uitvoering. Ook schijnbaar onbeduidende locaties kunnen, 
met behulp van een creatieve blik, tot ideale of uitdagende omgeving voor een 
kunstwerk worden.  Waar de zon (of de mens) haar licht werpt, kan ruimte ontstaan 
voor creatieve processen en komt kunst tot stand – dit kan in principe overal 
gebeuren. 

§2 Focus / strategie 2021 – 2024 
De komende jaren wil Wo Meine Sonne Scheint weer verschillende mogelijkheden 
creëren voor beeldend kunstenaars om werk op locatie te kunnen maken. Door het 
organiseren van locatiespecifieke tentoonstellingsprojecten wil Wo Meine Sonne 
Scheint een breed publiek interesseren voor het maakproces achter de ontstane 
werken, en daarmee de verscheidenheid aan hedendaagse kunstpraktijken meer 
zichtbaarheid verschaffen.  
Geografisch gezien interesseert Wo Meine Sonne Scheint sich steeds meer voor 
grensgebieden. Samenwerkingen tussen Nederlandse, Belgische en Duitse 
kunstenaars waren vanaf het begin af aan onze focus. In de komende jaren willen wij 
graag versterkt in grensbebieden projecten realiseren. Het Duitse Ruhrgebied heeft 
daarbij onze bijzondere interesse. 
Op lange termijn willen wij werken aan de versterking van de culturele uitwisseling



binnen de drielandenregio (DE,BE,NL) onder de vraag: Hoe kan de culturele praktijk
concreet bijdragen tot duurzaamheid en sociale samenhang zonder zijn vrije, 
experimentele ruimte te verliezen. 
Waar het steeds gebruikelijker wordt dat kunstenaars zich onderdompelen in een 
versnelde mobiliteit van een wereldwijde uitwisseling, ligt voor ons het belang steeds 
meer in het overbruggen van demografische in plaats van ogenschijnlijk geografische, 
verschillen. De Corona-pandemie zorgt vanzelfsprekend voor nieuwe inzichten en 
extra ugentie rondom deze dynamiek. 
Het Ruhrgebied als kruispunt tussen de landen België, Nederland en Duitsland, met 
zijn veelheid aan ruimtelijke mogelijkheden, zijn kleurrijke sociaal-demografische mix 
en de nog steeds waarneembare industriële geschiedenis, vormt een optimale 
uitgangspositie voor ons.

§3 Werkzaamheden en Activiteiten 
De statutaire doelstellingen van Stichting Wo Meine Sonne Scheint zijn het 
ondersteunen van kunstenaars bij het tonen van hun werk. Dit trachten wij te 
bereiken door uitsluitend wettige middelen die ter bevordering van het doel wenselijk,
nuttig of noodzakelijk zijn; in het bijzonder het organiseren van groeps-
tentoonstellingen, kunstenaarsgesprekken, het aanbieden van werkperiodes en 
tijdelijke werkplekken aan kunstenaars, het maken van publiciteit, het uitgeven van 
digitale en gedrukte media m.b.t. het werk en het werkproces van kunstenaars, het 
leggen van contacten tussen kunstenaars onderling, andere actoren binnen het 
kunstveld alsmede met een potentieel publiek voor de werken van de kunstenaars.  
De stichting beoogd niet het behalen van winst.

§4 Ontbinding van de stichting 
Als de stichting om welke reden dan ook wordt opgeheven, zal een eventueel batig 
saldo worden uitgekeerd aan een stichting met een vergelijkbare doelstelling. Deze 
Stichting is te benoemen door de laatste 3 fuctionarissen van de stichting. Als geen 
overeenstemming wordt bereikt zal het geld worden geschonken aan de gemeente 
Rotterdam met als doel het ten goede komen van culturele activiteiten in de stad, 
zonder winstoogmerk. 

§5 Hoe gelden worden geworven en beheerd.
Stichting Wo Meine Sonne Scheint werft gelden door het aanvragen van 
projectsubsidies. De stichting staat open voor het ontvangen van donaties van prive-
personen, instituties of bedrijven. De liquiditeiten van de stichting worden beheerd 
door het bestuur en worden jaarlijks in het jaaroverzicht publiekelijk gemaakt. De 
uitvoerders van de Stichting hebben toegang tot de gelden. De begroting wordt ieder 
jaar door de Penningmeester gecontroleerd, waarna het bestuur wordt ontlast. 

§6 Vermogen van de Stichting 
Buiten de project-gerelateerde subsidiegelden die binnen het kader van een project 
worden uitgegeven bezit de stichting geen vermogen. 



§7 Beloningsbeleid Wo Meine Sonne Scheint 
De leden van het bestuur van de Stichting Wo Meine Sonne Scheint ontvangen voor 
de door hen in die hoedanigheid verrichte beleidsbepalende werkzaamheden geen 
andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte kosten en een niet-bovenmatig 
vacatiegeld. 
Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende 
werkzaamheden) kan aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding 
worden toegekend. Het beloningsbeleid is er op gericht medewerkers te belonen 
volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend 
bij haar status als algemeen nut beogende instelling. De hoogte van de vergoeding 
wordt door het gehele bestuur goedgekeurd. 

§8 Administratie
De administratie van de stichting wordt gevoerd door het dagelijks bestuur. Hieronder
valt ook de financiële administratie, het bijhouden van de vermogenstoestand en de 
werkzaamheden van de stichting. Alle voor de stichting relevante documenten die het 
mogelijk maken de rechten en verplichtingen van de stichting te achterhalen, worden 
gearchiveerd en 10 jaar lang bewaard.
Op 31 december van ieder jaar worden de boeken gesloten. Binnen 6 maanden na 
afloop van het boekjaar maakt het bestuur de belans op betreffende het kapitaal van 
de stichting en de staat van baten en lasten betreffende de inkomsten en uitgaven 
van de stichting. 
Ieder jaar publiceert de Stichting een jaarverslag waar ook inzage gegeven wordt van 
de financiële stand van zaken. De Stichting voldoet hiermee aan de publicatieplicht.

$9 Toepassing Governance Code Cultuur 
Governance is de manier waarop een organisatie bestuur en toezicht inricht. De 
Governance Code Cultuur (GCC) helpt culturele organisaties om de gangbare 
standaarden voor goed bestuur en toezicht te volgen. Het bestuur van Stichting Wo 
Meine Sonne Scheint onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC)  en licht hierna 
toe hoe deze wordt toegepast.

De statutaire doelstellingen van Stichting Wo Meine Sonne Scheint zijn het 
ondersteunen van kunstenaars bij het tonen van hun werk.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die 
deel uitmaken van organen van de stichting. Er zijn geen knelpunten bij het toepassen
van de code.

Het bestuur van Stichting Wo Meine Sonne Scheint  is verantwoordelijk voor het 
naleven van de GCC en de verankering in de organisatie. Het bestuur houdt toezicht 
op de naleving van de Governance Code cultuur en evalueert dit één keer per jaar. 
Stichting Wo Meine Sonne Scheint  past de principes en aanbevelingen van de GCC 



2019 toe. 
Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert 
op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan 
op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.
Stichting Wo Meine Sonne Scheint  volgt het Bestuurmodel. In het bestuurmodel is het
bestuur verantwoordelijk voor zowel de voorbereiding, vaststelling als de uitvoering 
van het beleid. 
De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn duidelijk vastgelegd
en uitgewerkt in het bestuursreglement. Het bestuur is op de hoogte van de risico’s 
van het voorgenomen beleid ingeschat en benoemd in het jaarverslag. Het bestuur 
komt twee keer per jaar samen om de door het bestuur vooraf vastgestelde 
agendapunten te bespreken. Het bestuur legt alle belangrijke beslissingen en 
strategische documenten vast. Het bestuur evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren 
en staat stil bij de onderlinge taakverdeling. Het bestuur bewaakt zijn diverse 
samenstelling en onafhankelijkheid. Een externe boekhouder zorgt voor het opstellen 
van de jaarrekening.
Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen
de stichting en richt zich bij de vervulling van zijn taak op het culturele, economische 
en maatschappelijke belang van de stichting, rekening houdend met de geldende 
Governance Code.
Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van 
de organisatie.
De organisatie van Wo Meine Sonne Scheint hanteert een interne gedragscode die de 
principes van de Fair Practice Code omarmt; solidariteit, transparantie, duurzaamheid,
diversiteit en vertrouwen en past deze optimaal toe in de praktijk.

Berlijn/Breda 01.03.2021
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