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Stichting Eduventure (Algemeen Nut beogende Instelling | RSIN 8137.95.540) 
 
 
Hoofdlijnen beleidsplan 2022-2023 
 
1. De stichting heeft ten doel: 
a. het professionaliseren en activeren van jeugd en jongeren door het stimuleren van een 
ondernemende leerstijl, creativiteit en een proactieve attitude; 
b. het versterken van de innovatiekracht van onderwijs gericht op verhoging van het leerrendement en 
aansluiting bij de arbeidsmarkt; 
c. het versterken van ondernemendheid bij Non-Profit instellingen, de creatieve sector, ouderen 
d. al hetgeen daarmee verband houdt of tot het bereiken daarvan bevorderlijk kan zijn. 
Onder de naam EnterArt kan de stichting specifiek projecten uitvoeren op het vergroten van het 
cultuurbereik, de cultuurparticipatie en maatschappelijke projecten met kunst als communicatiemiddel. 
De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 
De stichting tracht deze doelen onder meer te bereiken door: 
a. het tot stand brengen van structurele netwerken en /of samenwerking tussen onderwijsinstellingen 
en verschillende maatschappelijke geledingen zoals: overheid, bedrijfsleven, non-profit instellingen en 
de culturele sector; 
en 
b. het ontwikkelen van vraaggerichte en toekomstgerichte educatieve concepten en workshops op het 
terrein van persoonlijkheidsontwikkeling, creativiteit, visie op de maatschappij en ondernemendheid. 
 
2. Inkomsten 
De geldmiddelen van de stichting kunnen bestaan uit:  
- donaties;  
- subsidies en sponsorgelden;  
- verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;  
- de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de 

exploitatie van haar bezittingen; en  
- overige baten.  
 
In 2022-2023 zijn de inkomsten van de stichting gebonden aan specifieke projecten en bestaan uit 
projectsubsidies, projectsponsoring en bijdragen van deelnemers aan de projecten. 
Er worden in deze periode geen algemene donateurs geworven. 
 
3. Vermogen 
In 2008 is het Ottenfonds aan de stichting overgedragen. Conform de schenkingsakte is dit bestemd 
voor kunsteducatie projecten, lezingen, workshops en rondleidingen voor de inwoners van 
Valkenswaard. Een voorwaarde is dat deze activiteiten inhoudelijk passen binnen de doelstellingen van 
de stichting. De bestedingen worden aan het begin van elk kalenderjaar gepland aan de hand van 
concrete voorstellen met betrekking tot inhoud, doelgroep en bereik en vervolgens goedgekeurd door 
de Raad van Toezicht. De jaarlijkse omvang van de besteding is gebaseerd op vraag en behoefte. 
Uitgaven worden vooraf beoordeeld aan de hand de bovengenoemde criteria, gerelateerd aan de vraag 
die binnenkomt.  
 
4. Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid 

 De stichting wordt bestuurd door het bestuur, gevormd door J. Hardeman. 
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De Raad van Toezicht bestaat uit voorzitter P. van Asten, secretaris RJ. Marringa, en P. Kentie, Lid RvT. 
Bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht krijgen geen vergoeding voor hun taken. Indien 
gewenst kunnen zij gemaakte onkosten declareren. 
 
5. Activiteiten verslag 
In de afgelopen jaren 2020-2021, is er een sterke terugloop van activiteiten zichtbaar. De oorzaak is 
gelegen in het feit dat de belangrijkste doelgroep van de stichting, de onderwijsinstellingen, alle tijd en 
energie nodig hadden voor onderwijs tijdens de Coronapandemie. Lockdowns en andere maatregelen 
hebben geleid tot overbelasting van leerkrachten en docenten die de handen vol had aan het 
aanbieden van de primaire onderwijstaak, vaak op afstand via onlinekanalen.  
In 2022 worden onderwijsinstellingen benaderd om behoeftes op te halen voor nieuwe gezamenlijke 
projecten en workshops of trainingen. In 2023 kan naar verwachting uitvoering worden gegeven aan 
deze projecten. 
 
6. De staat van baten en lasten en voorgenomen bestedingen. 
De stichting is een niet actief wervende instelling. In de boekjaren 2020 en 2021 heeft de stichting te 
kampen gehad met de gevolgen van het coronavirus, waardoor activiteiten zijn stilgevallen. Het bestuur 
heeft deze situatie onderkend en passende maatregelen genomen om kosten terug te schroeven.  

Per 31-12-2021 bedragen het Ottenfonds € 105.351,17 en de overige liquide middelen: € 491,26. 
Er zijn geen kortlopende, noch langlopende schulden. 

De balans per 31-12-2021 
Activa:  € 105.842,43 
Passiva:  € 105.842,43 

De baten in 2021 zijn: € 170,- 
De lasten in 2021 zijn: €1408,20 

Een overzicht van de voorgenomen bestedingen wordt opgesteld als de behoeftes in kaart zijn 
gebracht. Conform de werkwijze als projectorganisatie vinden voorgenomen bestedingen altijd pas 
plaats als de dekking daarvoor is gerealiseerd, via subsidies van overheden en ngo’s, projectdonateurs 
en via bijdragen van de doelgroep van het project. 
 
Eindhoven - Januari 2022 


