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Governance Code Cultuur Code Diversiteit& Inclusie 

Code Fair Practice 
 
Governance Code Cultuur 
De Kunststichting Meierijstad onderschrijft de governance Code Cultuur en ziet er actief op toe dat 
de organisatie de principes van de code toepast. 
Zie https://www.cultuur-ondernemen.nl/governance-code-cultuur 
 
Het bestuursmodel 
De stichting kent het Stichtingsmodel met bestuur en adviseurs en projectleiders. 
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat statutair uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester met 
bestuursleden en is verantwoordelijk voor de organisatie. 
 
Het bestuur stelt vijfjaarlijkse een beleidsnota (raamwerk) op waar de missie en visie van de instelling 
voor de betreffende periode wordt vastgelegd. Al werkende worden er aanvullingen op dat 
raamwerk gemaakt. In de aanvullende plannen worden de uitkomsten meegewogen van diverse 
publieksonderzoeken, en van speciaal voor dit doel georganiseerde bijeenkomsten met 
kunsthistorische adviseurs. 
 
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en in het 
bijzonder voor de vervulling van de wettelijke taken die verbonden zijn aan overheidssubsidiëring. 
 
Het bestuur meldt alle nevenfuncties. (Zie verder bestuur nevenfuncties) Als uitgangspunt geldt dat 
voorafgaande toestemming is vereist bij betaalde neven- functies en bij onbetaalde nevenfuncties 
met een potentieel tegenstrijdig belang. 
 
Bestuur, adviseurs en projectleiders 
In een schrijven van het bestuur zijn de respectievelijke taken en bevoegdheden vastgelegd, alsmede 
de onderlinge samenhang en de onderlinge taakverdeling en werkverdeling tussen bestuur en de 
adviseurs en projectleiders.  
 
Samenstelling bestuur 
Elk lid heeft een eigen specifieke expertise die ten dienste staat van de uitvoering van de taken van 
het bestuur. De expertises variëren van bestuurlijke ervaring, juridisch en financiële kennis, kennis 
van communicatie en de kunstwereld en van specifieke netwerken. In zijn samenstelling van het 
bestuur is er aandacht voor diversiteit op het gebied van leeftijd, etnische en culturele achter grond 
en genderidentiteit. Bij de werving voor een nieuw lid wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan 
kandidaten met een aanvullend profiel op dat van de huidige leden. 
 
Beloning 
Aan de leden van het bestuur wordt geen beloning toegekend. De vergoedingen van de adviseurs en 
projectleiders zijn in 2022 vastgesteld door het bestuur. (zie “Uitwerking van de functiebeschrijving 
projectleider en adviseur bij de Kunststichting” en “Overeenkomst van opdracht” en “Werkwijze 
Kunststichting Meierijstad”. 
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Functioneren van het bestuur 
Het bestuur vergadert minimaal tienmaal per jaar. De agenda kent een aantal vaste onderwerpen die 
tot het toezicht behoren, zoals: realisatie van activiteiten en monitoring van het financiële beleid. In 
de decembervergadering wordt de begroting van het opvolgende jaar vastgesteld. In de 
maartvergadering is het jaarverslag steeds aan de orde: Jaarverslag, (Jaarrekening en Prestatie-
verantwoording) en wordt dan  vastgesteld. We werken nauw samen met de gemeente en hebben 
tweemaal per jaar bestuurlijk overleg en vijf maal per jaar ambtelijk overleg. 
 
(neven) Functies bestuurders: 
Voorzitter 
Margriet Bräuner 
Nevenfunctie: Beleidsmedewerker Economische Zaken Gemeente Veldhoven 
 
Secretaris 
Harrie van den Brand 
Nevenfuncties: Eigenaar bedrijf “Van school naar werk” Adviseur Netwerk Praktijkonderwijs 
Noordoost Noord-Brabant, Penvoerder ESF Praktijkonderwijs, Adviseur Landelijk Conferenties PrO-
VSO-(V)MBO, Voorzitter Roois Gemengd Koor 
 
Penningmeester 
Frank Bax 
Nevenfunctie: Accountant bij Van de Ven Accountants 
 
Bestuurslid 
Coen Kuijpers 
Nevenfunctie: Senior Gebiedseconoom at BPD Ontwikkeling BV te Amsterdam en Voorzitter 
Beheervereniging Lambertshoeve 3 t/m 8 te Veghel” KvK nummer 84711620 
 
Bestuurslid 
Benno Hijl 
Nevenfunctie: Innovator Patent holder - Consultant Sustainability and Communication  
eigenaar 3d-id en steunfractielid duurzaamheid bij Hart. 
 
Adviseurs en projectleiders 
Jan van Hoof 
Nevenfuncties: Artist/Designer, Managing Art director Kunstgroep de Compagnie, 
Veghel/Meierijstad, Managing Art director theatergroep Het Groote Hoofd, Veghel/Meierijstad, 
Designer/scenograaf div. theatergroepen in NL, Managing Art Director at Festival Fabriek Magnifiek. 
 
Cecilia Vissers 
Nevenfunctie: Beeldend Kunstenaar 
 
Jos Wilbrink 
Adviesbureau Jos Wilbrink, Vice-voorzitter van de Raad van Toezicht bij de Stichting Better Get Hit in 
Tilburg, en organisatie van het gelijknamige muziekfestival. Voorzitter bestuur van de Stichting 
Obras, een artist in residence in Evoramonte, Portugal. 
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Code diversiteit & inclusie 2022 
 
De Kunststichting Meierijstad  onderschrijft de Code Diversiteit en Inclusie. KSM streeft ernaar om 
voor iedereen een toegankelijke plek te zijn, ongeacht etnische, culturele en religieuze achtergrond, 
genderidentiteit, leeftijd, opleidingsniveau en beperking. KSM wil een stichting zijn waar iedereen 
zich veilig en thuis voelt. 
 
KSM heeft in het (recente) verleden al diverse stappen gezet om diverser en inclusief te worden. Bij 
het ontwerp en de bouw van kunstwerken in de openbare ruimte is rekening gehouden met eisen 
ten aanzien van mindervaliden uit het Bouwbesluit. 
 
Maatschappelijk engagement en participatie zijn een van uitgangspunten waarop het programma- en 
het beleid zijn gebaseerd. 
 
Educatie is onderdeel van elk kunstwerk in de openbare ruimte en we proberen met educatie alle 
schooltypes en niveaus te bereiken. Po, vo, so, vso, mbo, hbo, wo: ze komen allemaal in aanmerking. 
Buitenschoolse programma’s voor jongeren zullen met de doelgroep zelf vorm worden gegeven. Zo 
zijn bijvoorbeeld HBO-studenten betrokken geweest bij de ontwikkeling van het raamwerk. 
 
Fair Practice code 2022 
 
De Kunststichting Meierijstad  onderschrijft de Code Fair Practice en erkent en honoreert collectieve 
auteursrechtelijke en belonings-afspraken en het belang van een collectieve verantwoordelijkheid in 
de kunstsector en is – voor zover het niet strijdig is met de toepassing van de AVG – voorstander van 
openheid op dit punt in zijn beleid en bedrijfsvoering. De vergoeding van projectleiders en adviseurs 
vindt plaats conform de richtlijnen van het Mondriaan Fonds, dan wel op basis van hun 
marktwaarde.  
 
 
*Wij verwijzen hierbij ook naar ons Raamwerk en naar onze website www.kunstinmeierijstad.nl  

http://www.kunstinmeierijstad.nl/

