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Inleiding 
Op 26 oktober 2011 is de stichting Vrienden van de Firma van Drie, afgekort 
Vrienden van De Firma, opgericht. De vriendenstichting is opgericht als 
steunstichting van de stichting Firma Van Drie te Gouda, die sinds medio oktober 
2011 door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beoogende Instelling wordt 
aangemerkt (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011). De stichting 
Vrienden van de Firma Van Drie is ook door de belasting dienst per 28 oktober 
2011 als ANBI aangemerkt. De stichting Vrienden van De Firma heeft bij de 
oprichting hetzelfde bestuur als de stichting Firma Van Drie. Statutair is 
vastgelegd dat alle bestuursleden van de stichting Vrienden van de Firma Van 
Drie ook bestuurslid moeten zijn van de stichting Firma Van Drie. 
 
De stichting Vrienden van de Firma Van Drie is opgericht met het oog op de 
aangekondigde bezuinigingen voor de kunsten op lokaal, regionaal en landelijk 
niveau en de gedachte daarbij dat organisaties die zich inzetten voor kunst en 
kunstenaars meer middelen moeten werven uit particuliere bronnen, zoals 
bedrijven en burgers. 
 
Het bestuur wil met de oprichting van de Vriendenstichting een duidelijk 
scheiding aanbrengen in de activiteiten van beide stichtingen. 
De stichting Firma Van Drie legt zich toe op activiteiten ten behoeve van het 
bevorderen van kunst en cultuur in Gouda en omgeving en de relatie met 
kunstenaars in Gouda en omgeving, de zogenaamde Firmanten. De bestaande 
subsidierelatie met de gemeente Gouda zal hier primair voor worden ingezet. 
De stichting Vrienden van de Firma Van Drie richt zich op het creëren van een 
derde geldstroom door het werven van donaties, schenkingen en sponsoring uit 
particuliere bronnen, te weten burgers, instellingen en bedrijven. 
 
 
Doel 
In lid 1 van artikel 2 van de statuten is als doel van de Vrienden van De Firma 
opgenomen: 
• het bevorderen van kunst en in stand houden van een goed kunstklimaat in 

Gouda; 
• de Firma Van Drie het podium voor kunst in Gouda en omstreken te laten 

zijn; 
• het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
De stichting tracht haar doel, aldus lid 2, te verwezenlijken door het verwerven 
van gelden ten behoeve van het financieel ondersteunen van de stichting Firma 
van Drie. 
 
De stichting beoogt daarbij het dienen van het algemeen belang en beoogt niet 
het maken van winst (lid 3). 



 
In artikel 13 is opgenomen dat, mocht het in de toekomst tot ontbinding van de 
stichting komen, een eventueel batig saldo zoveel mogelijk de bestemming krijgt 
overeenkomstig het doel van de stichting. 
 
 
Bestuur 
Het bestuur van de Vrienden van De Firma is niet alleen verantwoordelijk voor 
het beleid, maar geeft daar ook zelf uitvoering aan. 
 
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en ook 
geen vacatiegeld. Gemaakte onkosten worden vergoed. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beleid en activiteiten 
 
Beleid 
De beperkte zekerheid van de subsidie van de gemeente Gouda is reden om voor 
de ondersteuning van de Firma Van Drie aanvullende middelen te gaan werven. 
In beginsel gaat het om financiële middelen (donaties, giften, sponsoring, 
schenkingen), maar materiële ondersteuning (middelen in natura) die projecten 
van de Firma Van Drie mogelijk maken, zijn ook welkom. In het laatste geval zal 
de Vrienden van De Firma meer optreden als bemiddelaar, dan als (tijdelijk) 
beheerder van de middelen. 
 
Het bestuur streeft er naar met de inwoners en bedrijven van Gouda, die als 
donateur of sponsor geworven worden, een langdurige relatie aan te gaan. 
Eenmalige bijdragen zijn uiteraard welkom, maar een meer structurele financiële 
betrokkenheid biedt enerzijds meer zekerheid en anderzijds meer mogelijkheden 
om wederzijds iets voor elkaar te betekenen. 
 
De middelen die voor de ondersteuning van de Firma Van Drie worden geworven, 
kunnen worden onderscheiden in drie categorieën, te weten: 
 
Algemene ondersteuning Firma Van Drie 
Middelen die zonder oogmerk worden overgemaakt aan de Vrienden van De 
Firma, zullen ook zonder oogmerk beschikbaar worden gesteld aan de Firma Van 
Drie. De Firma kan deze middelen besteden aan activiteiten, maar bijvoorbeeld 
ook voor de vervanging van presentatiemiddelen of de aanschaf van apparatuur. 
 
Middelen onder voorwaarden 
Middelen die door de Vrienden van De Firma worden ontvangen waaraan 
specifieke voorwaarden worden gesteld, zullen onder dezelfde voorwaarden ter 
beschikking worden gesteld aan de Firma Van Drie. Voorwaarden zouden kunnen 
zijn dat aandacht wordt besteed aan een specifiek thema of zouden betrekking 
kunnen hebben op een specifieke activiteit. 
 
Specifieke activiteiten 
Het is mogelijk dat in relatie tot een schenking of subsidie een tegenprestatie 
wordt verwacht die gekoppeld is aan (naamsbekendheid voor) een bedrijf. Een 
bedrijf kan bijvoorbeeld middelen beschikbaar stellen in ruil voor plaatsing van 
hun logo of product bij een specifieke activiteit. 
 
Middelen die worden gekoppeld aan voorwaarden of een tegenprestatie, moeten 
altijd passen in het beleid van de Firma Van Drie en de verwachte tegenprestatie 
moet in verhouding tot het bedrag dat door de schenking of sponsoring wordt 
verkregen, zulks ter beoordeling door het bestuur. 
 
 



Activiteiten 
Vrienden van De Firma organiseert geen andere activiteiten dan 
wervingsactiviteiten. Voor deze wervingsactiviteiten wordt gebruik gemaakt van 
de reguliere activiteiten van de Firma Van Drie. Hieronder worden daarvan een 
aantal voorbeelden gegeven. 
 
Nieuwsbrief Firma Van Drie 
Eens in de twee weken verschijnt op woensdag een nieuwsbrief met daarin 
informatie over de huidige expositie, de komende activiteiten (zoals ook 
hieronder beschreven) en actualiteiten uit het bestuur, de gemeente of de regio. 
De Vrienden van De Firma kan van deze nieuwsbrief gebruik maken om zich 
bekend te maken en particulieren en bedrijven te informeren over de (fiscale) 
mogelijkheden om donaties of schenkingen over te maken aan de Vrienden van 
De Firma. Donateurs en sponsors zullen de nieuwsbrief uiteraard ook ontvangen. 
 
Website www.firmavandrie.nl 
Uiteraard kan de Vrienden van De Firma ook gebruik maken van de website van 
de Firma Van Drie. Op de website kan (op een eigen plaats) meer informatie 
gegeven worden over de voordelen van stortingen aan de Vrienden van De Firma 
en mogelijke tegenprestaties. Op de website kan ook plaats gemaakt worden 
voor het plaatsen van logo’s van (grote) sponsors. 
 
Vrijdagavondactiviteiten en Zomerconcerten 
Elke vrijdagavond vinden activiteiten plaats in pand Roodbol, de expositieruimte 
van de Firma Van Drie. Het kan gaan om openingen, lezingen, film, optredens 
enzovoort. Daarnaast vinden gedurende de zomermaanden incidenteel concerten 
plaats in de museumtuin van museumgoudA. 
Ook voor deze activiteiten kunnen (potentiële) donateurs en sponsors specifiek 
worden uitgenodigd.  
 



Financiën 
 
Inkomsten 
Conform artikel 3 van de statuten wordt het vermogen van de stichting gevormd 
door: 
• subsidies, giften en donaties; 
• vergoedingen en bijdragen voor door de stichting geleverde diensten; 
• hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten; 
• hetgeen op andere wijze verkregen wordt. 
 
Om het voor particulieren en bedrijven aantrekkelijk te maken donaties of 
schenkingen over te maken aan de stichting Vrienden van de Firma Van Drie, 
wordt de ANBI-status aangevraagd.  
 
 
Uitgaven 
Alle middelen worden direct of indirect besteed aan de ondersteuning van de 
Firma Van Drie, waartoe ook het inzetten van een beperkt deel van de middelen 
ten behoeve van het werven van donaties en sponsoring behoord. 
 
 
Vermogen 
De stichting Vrienden van de Firma Van Drie houdt niet meer vermogen aan dan 
redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten 
behoeve van de doelstellingen van de stichting.  
 
De werkzaamheden hebben betrekking op het werven van geld op welke wijze 
dan ook. De kosten van het werven van geld en de beheerkosten van de 
stichting dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve 
van het doel van de stichting. 
 
Indien vermogen (of bestanddelen daarvan) is verkregen als legaat (via een 
erfenis) of schenking, dan wordt dat vermogen aangehouden, voor zover dat 
voortvloeit uit de aan het legaat of de schenking verbonden voorwaarden. 
 
Het beheer van het vermogen 
Zoals gesteld is het uitgangspunt dat het vermogen wordt besteed aan de 
ondersteuning van de stichting Firma Van Drie. Beschikbare middelen welke nog 
niet aan de Firma Van Drie zijn overgemaakt zullen risicomijdend worden 
beheerd. Als er een situatie ontstaat dat gelden voor langere tijd beschikbaar 
blijven, dan wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk rendement. Omdat de 
Vrienden van De Firma geen risico wil nemen zal dit beperkt blijven tot 
spaarrekeningen en eventueel deposito’s.  
 


