
Beleidsplan Stichting Singer Nardinc 

Inleiding 
De Stichting Singer Nardinc( Stichting) is ontstaan vanuit de wens van mevrouw Els Blokker-Verwer om de 
kunstcollectie die zij samen met haar overleden echtgenoot Jaap Blokker heeft verzameld te behouden en te 
beheren. Deze kunstcollectie, Collectie Nardinc genaamd, wordt in eigendom overgedragen aan de Stichting 
Singer Nardinc. 
 
De Stichting is gevestigd aan de Oude Drift 1 te 1251 BS te Laren. De statuten en jaarstukken zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel onder fiscaalnummer 860928366. De jaarverslagen zijn tevens te vinden op 
www.singerlaren.nl .  
 
Doelstellingen 
De Stichting heeft tot doel om de Collectie Nardinc te beheren en te  behouden ook voor toekomstige 
generaties. Daarnaast heeft de stichting tot doel om het paviljoen bij het museum van Singer Laren, waarin de 
Nardinc Collectie wordt getoond, te behouden  voor de toekomst. In dat kader heeft  de Stichting  het  doel om 
zulks middels schenkingen financieel mogelijk te maken. 
Het bestuur van de Stichting  stelt jaarlijks de begroting vast met de in het licht van deze doelstellingen te 
verwachten uitgaven. 
 
Werkzaamheden 
De Stichting draagt zorg voor een goede registratie en administratie van de eigendomsrechten van de Collectie 
Nardinc. 
De Stichting besluit tot de uitbreiding of inkrimping van de collectie en mitsdien ook tot aan-en verkoop van 
werken. 
In het kader van het beheer en behoud van de Collectie Nardinc  geeft de Stichting de Collectie Nardinc in 
bruikleen aan Singer Laren en sluit daartoe adequate bruikleenovereenkomsten met Singer Laren . 
De Stichting ziet er voorts op toe dat Singer Laren als goed huisvader voor de Collectie zorgt . 
 
Verwerving van inkomsten 
Teneinde de doelstelling van de Stichting  te kunnen verwezenlijken zal binnen de Stichting middels 
schenkingen en legaten een vermogensfonds worden opgebouwd om in de behoefte aan financiële middelen 
ook op de langere termijn te kunnen voorzien. 
 
Beheer van het vermogen 
De Stichting heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het bestuur bestaat 
uit vijf personen en komt minimaal twee keer per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden 
notulen opgemaakt. Bij de start van de Stichting beschikt de Stichting niet over een zelfstandig vermogen.  
 
Besteding van het vermogen 
Het vermogen wordt besteed conform de doelstellingen van de Stichting . Bij de start van de Stichting is er 
geen zelfstandig vermogen. Tot die tijd worden de inkomsten van de Stichting gebruikt om de uitgaven te 
compenseren.  
 
Activiteiten bestuur 
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht: 

1. Vaststellen beleidsplan 
2. Vaststellen jaarplan conform beleidsplan 
3. Vaststellen begroting, behorend bij jaarplan 
4. Laten opstellen en goedkeuren jaarverslag 

 
Financiën 
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:  

1. Jaarlijks een begroting vaststellen 
2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren; 
3. Beheren van de gelden;  
4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen. 

http://www.singerlaren.nl/


 
Vergoeding bestuursleden 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden, wel kunnen zij een 
vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitvoering van hun functie. 
 
 
 
 
Dit beleidsplan is vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 19 maart 2020. 

 

 

 


