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Doelstelling van de Stichting Cultureel Brabant

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de cultuur in de breedste zin des woords. 

Daarbij richt de stichting zich hoofdzakelijk op cultuuruitingen van schrijvers, beeldend 

kunstenaars en podiumkunstenaars uit Brabant. Onder “cultuur” verstaat de stichting met 

name ook de zogenaamde “volkscultuur” en de geschiedschrijving, zodat de stichting 

ook het werk van heemkundigen en historici wenst te bevorderen.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten en 

onderhouden van een culturele website onder de naam “Cultureel Brabant”, maar de 

stichting sluit ook andere media, zoals tijdschriftpublikaties, boekuitgaven, sociale media  

en lezingen niet uit.
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SWOT

Sterkte Zwakte
Inhoud van de website Ouderwetse techniek en layout website

Goede vindbaarheid website Geen dedicated webmaster

Beperkte investering / kosten per jaar Redactie van zeer beperkt aantal personen afhankelijk

Gemotiveerde redactie en bestuur Eenzijdige samenstelling redactie en bestuur

Geen structurele financiering

Geen ontwikkelingsfinanciering

Kansen Bedreiging
Samenwerking Bibliotheek / CuBra Café/ gastcuratoren 
aanstellen / start "community"

Wegvallen capaciteit redactie

Opdrogen donaties

Modernisering website

Verjonging redactie en bestuur

Aanvraag (project) subsidie modernisering website (en 
ontwikkeling marketing- en communicatieplan)

Structurele werving donateurs / ANBI-status
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Uitwerking Sterkte – Zwakte Analyse
Ambities en Doelen in 2019 - 2021

1. Herbevestiging of herformulering doelstellingen van de stichting.

2. Verbreding van de redactie, inclusief webmaster. (Profiel: jong en bewezen ervaring met “techniek”)

3. Bestendiging en uitbouw samenwerking met Bibliotheek Midden Brabant.

4. Modernisering van website CuBra

5. Ontwikkeling marketing en communicatie voor CuBra.

6. Verminderen ad hoc financiering van de stichting / ontwikkeling structurele financiering. / 

ANBI-status/ Zie ook bijlage slides V&W rekening en balans.

Einddoel is een geheel gemoderniseerde CuBra website / stabiele structurele financiering / 

en verdere inhoudelijke vernieuwing van de content van de website uiterlijk in 2021.
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Acties en termijnen 2019 - 2021

1. Verbreding van de redactie (Q3 en Q4 – 2019) 

2. Bestendiging en uitbouw samenwerking met Bibliotheek Midden Brabant (Q3 en Q4 2019)

3. Herbevestiging of herformulering doelstellingen van de stichting/ actualiseren stichtingsakte  (Q3 – 2019) 

4. Aanvraag ANBI status (Q3 – 2019) / Ontvangen ANBI status (Q4 – 2019)

5. Professioneel donateursplatform binnen website (Q3 – 2019)

6. Opstellen plan- budget voor modernisering van website CuBra (Q3 – 2019)

7. Verder onderzoek naar subsidieregelingen en beroep op bestaande donateurs (Q3 en Q4 - 2019)

8. Ontwikkeling marketing en communicatie CuBra / o.a. start Facebook pagina i.o.m. redactie. (Q2en  Q3 -2019)

9. Introductie eerste gastcurator (Q1 – 2020)

10. Uitrol modernisering website (2020 – Q2 2021)
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BIJLAGEN

CuBra financiële gegevens



Winst- en verliesrekening 2018
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2018

Opbrengsten
Donaties € 2.000,00

Incidentele inkomsten € 443,65

Totaal opbrengsten € 2.443,65

Kosten
Webhosting CuBra € 383,32

Beheer domeinnamen € 72,60

Bankkosten NL43INGB 0006797588 € 121,22

Incidentele uitgaven € 1.356,43

Totaal Kosten € 1.933,57

Resultaat 2018 € 510,08

TOELICHTING:

De minimale kosten om de website in de lucht te houden zijn ongeveer  600 

euro per jaar. Dit zijn de kosten voor webhosting, beheer van de domeinnaam 

en bankkosten. Aan de inkomstenkant bestaat echter geen enkele zekerheid of 

toezegging. Ook is er geen geld voor de zeer noodzakelijke modernisering van 

de website welke na 20 (!) jaar technisch ernstig verouderd is.  Dit is een serieus 

probleem geworden. 

Daarnaast is enige bescheiden financiële speelruimte gewenst voor het 

periodiek aantrekken van een gastcurator, het organiseren van een

CuBra-Café en het ontwikkelen van een social media platform waarmee ook

jongere mensen bereikt kunnen worden. Vanzelfsprekend blijven bestuur en 

redactieleden zonder financiële vergoeding hun werkzaamheden uitvoeren.

Uit de Verlies- en Winstrekening en Balans blijkt dat de financiële situatie 

zorgwekkend is. 



Balans Stichting Cultureel Brabant 2018
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31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Liquide Middelen € 852,48 € 342,40 Eigen Vermogen € 852,48 € 342,40

TOTAAL € 852,48 € 342,40 € 852,48 € 342,40

PASSIVAACTIVA


