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Algemene informatie
De Stichting Pluim is in 2020 opgericht door Marlou Pluymakers. De stichting heeft als doel:
a. het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van sociaal maatschappelijke kunstprojecten
(beeldende kunsten, schilderen, fotografie, muziek en theater);
b. het organiseren en uitvoeren van lezingen, exposities en het publiceren van documentatie;
c. het bevorderen van de verbinding tussen kunst, wetenschap, kennisbehoud en maatschappij
(community art), en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van
organen van de stichting.
De stichting beoogt het algemeen nut en is een culturele ANBI-instelling.De stichting heeft geen
winstoogmerk en wordt bestuurd door onbezoldigde bestuursleden. Daarnaast is er een comité van
aanbeveling.
Activiteiten
In 2020 heeft het bestuur de volgende activiteiten uitgevoerd:
1. Onderzoek doen en concept schrijven project aan de Oevers Veerse Meer
2. Door de pandemie werden de voorgenomen activiteiten onhold gezet; vergaderingen
vonden per zoom/google meet plaats, ongeveer 1x per maand
3. Voorbereidingen ondersteuning uitbrengen boek pennywafelhuis (maex gelden)
Financiën
De inkomsten de stichting bestaan uit schenkingen, donaties en legaten.
In 2020 is vanuit het Rabobankfonds een bedrag van € 2104,31 ontvangen ten behoeve van het plan
tot het ondersteunen van het uitbrengen van een boek over het community art project
Pennywafelhuis Middelburg. Dit bedrag wordt in zijn geheel ook daaraan besteed. Daarnaast
bestonden de kosten voor de stichting voornamelijk uit kosten voor het rekening houden bij de
Rabobank.
Op 31 december 2020 bedroeg het batig saldo van de stichting € 2.175,47.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende leden:
Voorzitter: Y.J. Wagenaar-van Leeuwen, Mariska Burger
Secretaris: M.G. Zandee-la Grand
Penningmeester: P.M.J. Jonkers
Algemeen bestuursleden: S.J. Szarafinski en M.Burger
Het bestuur kwam gemiddeld 1 x per maand samen.

Het comité van aanbeveling bestond uit de volgende leden:
Prof. Will Heutz, docent wijsbegeerte, filosofisch practicus, Martin Buber
Unitversity, wijsheidsscholing Heerlen; www.wijsheidsscholing.nl h
Mw. Helene Jansen van Bavel, docent-schilder-, auteur Kandinsky op het opbloeien van de vrije
geest;www.helenejansen.nl
Dr. H. Bemelmans,,financieel adviseur. Oprichter Fagro academie; www.fagro.nl
Sicco Cleveringa CAL XL programmaleider. Community art Nederland.
Han Eygenraam, bestuurder- directeur Kunsteducatie Walcheren; www.kunsteducatiewalcheren.nl
Mariette Kip, communicatiedeskundige; www.kipcommuniatie.nl
Bert van Beveren Districtshoofd Zee en Delta Noord, Rijkswaterstaat Middelburg
Anda van Riet, fotograaf, community art project Pennywafelhuis; www.andavanriet.nl
Marlou Pluijmaekers, kunstenaar-docent, community art project Pennywafelhuis. Oprichteradviseur Stichting Pluim; www.marloupluymaekers.nl
Toekomst
Voor 2021 staan op de agenda:
- het gaan uitvoeren van delen van het project Veerse Meer
- verdere ondersteuning aan het uitbrengen van een boek over het community art project
Pennywafelhuis Middelburg
- onderzoeken naar verdere mogelijkheden van financiële middelen voor de stichting,
bijvoorbeeld door het aanschrijven van culturele fondsen;
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