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Doelstelling 

Stichting Beringer Hazewinkel heeft ten doel: het bevorderen van de schone kunsten door het 
verlenen van financiële steun aan het Groninger Museum, het Drents Museum en het Museum de 
Buitenplaats, en aan manifestaties van eigentijdse kunst in Groningen en Drenthe met een nationale 
of internationale uitstraling.   

Verkort Beleidsplan  

Het beleid van Stichting BH is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling het bevorderen van 
de schone kunsten.   

Zij bewerkstelligt dit door: door het verlenen van financiële steun aan het Groninger Museum, het 
Drents Museum en het Museum de Buitenplaats, en aan manifestaties van eigentijdse kunst in 
Groningen en Drenthe met een nationale of internationale uitstraling. Binnen het beleid is ruimte 
voor projecten die talent-ontwikkeling in de eigentijdse kunst bevorderen en aan projecten die 
bijdragen aan de versterking van de culturele infrastructuur in Groningen en Drenthe  

Bij de stichting kunnen donatie-aanvragen worden ingediend, op de wijze zoals op de website is 
vermeld.  

De stichting heeft een jaarlijks donatiebudget dat gerelateerd is aan de opbrengst van het 
stichtingsvermogen. Uit de jaarlijkse opbrengst van het vermogen wordt de inflatiecorrectie die 
nodig is om de koopkracht van het fondsvermogen in stand te houden, aan het vermogen 
toegevoegd. Het restant is beschikbaar voor donaties en dekking van organisatiekosten. Jaarlijks 
wordt het bedrag vastgesteld van het bedrag dat in het komende jaar aan donaties kan worden 
besteed. 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd uit verkrijgingen uit schenkingen, legaten, 
erfstellingen en alle andere op wettig verkregen baten en inkomsten, waaronder opbrengsten uit 
beleggingen. 



Het vermogensbeleid van de Stichting kenmerkt zich door beleggingen met een matig defensief 
risicoprofiel in een duurzame beleggingsportefeuille. Het vermogen wordt beheerd conform het door 
het bestuur vastgestelde beleggingsstatuut. 

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht 
op een onkosten vergoeding. 

Activiteitenverslag 

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar vier keer. In de vergaderingen wordt aan de hand van 
binnenkomende aanvragen beslist welke van deze aanvragen wordt gehonoreerd en voor welk 
bedrag. 

In 2015 verleende stichting Beringer-Hazewinkel een bijdrage aan de volgende instellingen: 

Drents Museum, Noord Nederlands Orkest, Groninger Museum, Peter de Grote Festival, Museum de 
Buitenplaats, Zomer Jazz Fietstour, CBK Drenthe, Erfgoedpartners, Garage TDI, Beeldlijn, Haydn Jeugd 
Orkest, Gerrit van Houten, Museum Stadt Reutlingen, Hongerige Wolf, De Noordelingen, 
Tshumipaviljoen, Cultureel Hart Assen, Speelgoud, Sound of Mucic, Der Aa a Kerk, Philip Elchers, 
SLAG, Uitgeverij Passsage, Groningen Orgelstad, Moving Castle Productions, Platformwest, 
Publicaties Manuputty, K&C Drenthe, Museum Belvédère, The Gents, Timbre, De Ploeg, 4 Mei 
Project, Bart Art.  

Verkorte staat van baten en lasten over 2015 

Baten 

Financiële baten     18.370 
Opbrengsten effecten   940.333 
 

Lasten 

Toegekende bijdragen:  
Musea    175.000 
Kleine Projecten     91.670 
Grote Projecten    120.000   
Culturele Infrastructuur       75.000 
Correcties voorgaande jaren       - 30.500  
 

Voorgenomen bestedingen 

Musea           65.000 
Culturele Infrastructuur     25.000                           
 
Het accountantskantoor PWC stelde de jaarrekening op en heeft op 5 juli 2016 een 
samenstellingsverklaring afgegeven.  


