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1.

Inleiding 2021

Met genoegen presenteren we het beleidsplan van Stichting Norbau voor 2021-2023.
Sinds het oprichtingsjaar 2009 zet de stichting zich in voor meer bewustwording en actieve
verbeelding van de stedelijke woon- en leefomgeving. Dit doen we met beeldende
kunstprojecten waarin onze Citymap methodiek en Co-creatie1* centraal staan. Prikkelende
artistieke methodes om tot nieuwe inzichten en beelden te komen over de eigen stad.
De komende jaren, tussen 2021 en 2023, gaan we verder met het implementeren van de
Citymap methodiek en Co-creatie in verschillende wijken van Amsterdam. Projectleider Baukje
Spaltro zal City Sphere Amsterdam 750 realiseren, met als basis haar City Spheres project 2**.
In verschillende wijken van Amsterdam zal Spaltro haar project uitrollen. De basis van deze
workshops is de City Sphere, een kunstwerk dat zij in die specifieke wijk van die specifieke wijk
heeft gemaakt. Dit werk gebruikt zij om een dialoog aan te gaan en een actieve gemeenschap
te creëren.
Net als de vorige jaren zal stichting Norbau voor City Sphere Amsterdam 750 samenwerken
met verschillende lokale partners uit het onderwijs, de cultuursector en andere spelers uit de
wijk.

Citymap workshop ‘Hoe kleur je je wijk in?’ 2014?

1*

zie verder onder punt 3. Onze Citymap methodiek

2**

met City Spheres verbeeldt Spaltro de onzichtbare ziel van een wijk, als pleidooi voor een authentieke en inclusieve wijk.
Voorbeelden hiervan zijn te zien op www.baukjespaltro.com/cityspheres

2

Citymap workshop Open Monumenten Dag Amsterdam 2009

2. Onze visie en wat we willen
De stad is in onze ogen een zelfgecreëerde plek, waarin elke bewoner/gebruiker deelnemer is en
daarmee een actieve factor. Met onze projecten nodigen we deelnemers uit goed naar de eigen stad
en wijk te kijken om zo bewust te worden van de individuele rol in het geheel. Dit doen we door
middel van artistieke methodes waarin we deelnemers aansporen tot creatief denken, tot reflectie en
om samen te creëren.
Participatie, ontwikkeling en bewustwording van de eigen positie binnen de directe omgeving
staan voor ons centraal. We streven naar een inclusieve samenleving waar plek is voor iedereen.
Een stedelijke omgeving met meer lokale inspraak, groeiend sociaal kapitaal, lokale samenwerking,
positieve mentale gezondheid en een beschermde authentiek lokale identiteit van de eigen
wijk.
Met onze Citymap methodiek verbeelden en verkennen we de omgeving waarin de
deelnemers leven of werken. Een essentieel onderdeel hiervan is het snel tekenen. Hierdoor wordt
hetgeen in ‘het hoofd’ afspeelt en ons omringt zichtbaar en tastbaar en daardoor bespreekbaar en
meer maakbaar. We geloven dat zelfs een klein gebaar als een tekening een groot effect kan
hebben.
We werken met buurtbewoners én buurtgebruikers (werkenden, beleidsmakers,
scholieren/studerenden, bezoekers). Door een beeldend dialoog aan te gaan over de eigen wijk,
door middel van het tekenen ontstaat er onderlinge verbinding. We willen bewustwording creëren
over de actieve eigen rol in de eigen wijk.
Elk kunstproject bestaat uit een kunstinstallatie en een tijdelijke lokale gemeenschap die een dialoog
start.
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3. Onze Citymap Methodiek
De Citymap methodiek is een tekenmethodiek die wordt ingezet om buurtparticipatie te bevorderen.
De methodiek gaat om bewustwording, het opnieuw beleven van de omgeving door deze eerst in
gedachten af te tasten, bewust te leren kijken en dan te tekenen. Hoe ervaart eenieder de eigen
leefomgeving? Wat is leuk, uniek en wat kan beter? En hoe vertaalt zich dit in een gezamenlijke
tekening?
Het samen tekenen leidt tot informele communicatie en nieuwe inzichten, initiatieven en contacten.
Bewustwording van de eigen leefomgeving ontstaat door dialoog aan te gaan rondom de tekentafel.
Deze methodiek hebben we afgelopen jaren toegepast als:
1. Citymap workshops waarin we de eigen wijk onderzoeken en de eigen positie hierin verkennen.
Scholieren/wijkbewoners krijgen vragen over zwerfvuil of verbeterpunten in de eigen wijk die ze
vervolgens in een groep, ieder met een tekening en gezamenlijk op een tafelkleed, beantwoorden. Om
te tekenen moeten deelnemers natuurlijk eerst goed gekeken hebben naar de eigen wijk. Al tekenend
en rondom de tekentafel ontstaat er tussen de deelnemers als vanzelfsprekend een dialoog over de
eigen wijk.

Citymap workshop basisonderwijs Drenthe

Drawing the Coast: Elvira Sweet Provincie N-Holland, Norbert Wille en Baukje Spaltro

2. Co-creatie
Tussen 2012-2020 heeft Spaltro de Citymap methodiek in meerdere kunstprojecten onbezoldigd verder
ontwikkeld tot Co-creatie werkwijze. Co-creatie is een methode waarmee, door middel van beeldende
kunst, de sociale cohesie in een buurt onderzocht en verbeeld wordt. De methode verbindt en het leert
deelnemers sámen beeldend te werken. Bij Co-creatie gaat het om een samenwerking op basis van
gelijkwaardigheid. Dat gebeurt in meerdere workshops en ontmoetingen rondom een specifiek
maatschappelijk vraag over de wijk, zoals sociale cohesie, lokale identiteit of gentrificatie. Deelnemers
leren tijdens workshops een persoonlijk antwoord op deze kwesties te verbeelden. Tijdens het proces
ontstaat een actieve groep die samen met Spaltro reflecteert op een aantal kwesties. Waar wonen,
leven we eigenlijk? Op wat voor plek willen we wonen en wat kunnen we hier samen voor doen?
Het resultaat is een gesamtkunstwerk en een nieuwe community.
Co-creatie is onder andere toegepast in het kunstproject InsideOut Panorama voor Leeuwarden 2018
Culturele Hoofdstad van Europa. Samen met ca. 200 (ex-) psychiatrische cliënten uit de Friese GGZ
hebben ze een Fries panorama van 38 meter geschilderd. Dit kunstwerk is een positief beeldmerk voor
de psychiatrische cliënt en deze nieuwe community, die vandaag de dag nog steeds actief is.

InsideOut Panorama kunstwerk van Spaltro - opstelling Franeker in 2018 38 x 3,5 meter , gemengde techniek op zeildoek
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3. City Sphere
Baukje Spaltro staat bekend om haar City Spheres. In elke City Sphere verbeeldt ze de onzichtbare
identiteit van de wijk. In korte tijd onderzoekt Spaltro – al fotograferend, een bepaalde wijk in een stad,
waarna zij dit in een wolk van schilderijen presenteert. Hiermee legt ze de ziel van die specifieke plek,
een Europese stadswijk, bloot.3***
Na voltooiing van een City Sphere presenteert Spaltro haar geschilderde installatie in een publieke
ruimte in de wijk. Vaak vindt er naar aanleiding van dit kunstwerk een lokale interventie plaats waarin ze
een dialoog aangaat met lokale kunstenaars, wijkbewoners en/of scholieren.
Elke City Sphere levert naast een visueel beeld ook een actieve lokale community van buurtbewoners,
scholieren, werkenden, en andere maatschappelijke partners op. De toeschouwers en buurtbewoners
worden geïnspireerd om na te denken over de gemeenschap waarin zij (willen) wonen.
De City Sphere is tegelijkertijd een oproep om de eigen lokale en authentieke identiteit te zien, te
ontwikkelen én te beschermen.

City Sphere ISOLA van Baukje Spaltro, 2.5x5 meter, Viafarini Studio’s Milaan 2017

4. Onze komende activiteiten in 2021-2023: Amsterdam 750 jaar
Terug naar de eigen stad Amsterdam
Na jaren van pilots en onderzoek in het onderwijs en kunstdomein en het succes van Co-creatie wil
stichting Norbau zich vanaf nu actiever inzetten voor bewustwording van Amsterdam, de stad waar
Norbau gevestigd is. Bij jong en oud. Hiervoor gaat de stichting het kunstproject City Sphere
Amsterdam 750 jaar van Baukje Spaltro realiseren. Spaltro zal in verschillende wijken van Amsterdam
gaan samenwerken met wijkbewoners en wijkgebruikers en andere lokale spelers.

3***

Sinds 2015 heeft Spaltro City Spheres geschilderd in wijken van Den Helder, Arnhem, Milaan, Turku/Finland, Berlijn,
Amsterdam (Bijlmer en KNSM en Station Zuid) zie www.baukjespaltro.com/cityspheres
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City Sphere Amsterdam 750 zal bestaan uit:
2021: City Sphere Zuidas – pilot Co-creatie in City Spheres
2022: City Sphere IJburg
2023: City Sphere Nieuw West
2024: City Sphere Noord
2025: City Sphere Amsterdam 750
Per wijk realiseert Spaltro een City Sphere: met een wolk, een discours en Co-creatie. Elke City Sphere
bestaat uit een geschilderde installatie in de vorm van een wolk, bestaande uit dagelijks geschilderde
‘getuigenissen’ van gebouwen, schaduwen, bomen uit die wijk op dat moment. Voor ‘het lokale gesprek’
werkt Spaltro samen met deskundigen op het gebied van sociale cohesie en sociaal kapitaal, zoals
filosofen, psychiaters, urbanisten of onderzoekers. Spaltro nodigt bewoners, scholieren, bezoekers en
andere actoren van de wijk uit om samen een Co-creatie werk te maken over de wijk.

The Valley, bouwput van appartementencomplex Zuidas Amsterdam (januari 2021)

In 2021 begint Spaltro met de pilot City Sphere Zuidas. Daar gaat ze met de lokale Amsterdamse
community werken, om in de bouwputten te verbeelden wat de ziel van de Zuidas als wijk in aanbouw,
al is of nog mist. Eerst schildert Spaltro hier haar City Sphere installatie, de ziel die zij ziet van de
Zuidas. Dan nodigt ze 100 Zuidas bewoners/gebruikers uit om samen de ziel van de wijk te verbeelden
in een gesammtkunstwerk. Beide kunstwerken worden tentoongesteld in de Zuidas. Samen met Renée
Hartog (cultureel diplomaat/politicoloog en bewoner van de Zuidas) organiseert ze een lokaal gesprek
over de sociale cohesie van de Zuidas.
Voor City Sphere Zuidas heeft Spaltro op eigen naam bij Stadsdeel Zuid (Amsterdam) €10.000
aangevraagd.

6

Stadsdeel IJburg, bestaat uit meerdere eilanden en is een wijk waar alles nieuw is

Voor City Sphere IJburg gaat Spaltro in 2022 IJburg als nieuwe wijk in volle ontwikkeling onderzoeken
door eerst een eigen installatie te maken. Honderd deelnemers uit IJburg worden uitgenodigd hun
mening over de eigen wijk te verbeelden. Dit zullen vooral bewoners, vaak jonge gezinnen, forensen en
scholieren van het IJburgcollege zijn. Ook hier wordt tijdens de presentatie van City Sphere IJburg een
lokaal gesprek in samenwerking met Renée Hartog georganiseerd. IJburg is iets ouder dan de Zuidas,
en het IJburgcollege heeft veel scholieren uit andere wijken. Dit maakt het interessant om te verbeelden
hoe
zij naar deze wijk in aanbouw kijken. De aanbevelingen die tijdens het maakproces komen worden
verzameld en teruggekoppeld aan het stadsdeelbestuur.
Voor City Sphere IJburg gaat stichting Norbau subsidie aanvragen bij Amsterdamse en andere
cultuurfondsen. In de aanloop van City Sphere Zuidas start de stichting met het werven van nieuwe
particuliere donateurs, voor de realisatie van City Sphere IJburg en erna. Indien nodig overweegt de
stichting ook een crowdfunding campagne per buurt te starten.
Financiering van bovenstaande reeks projecten zal gebeuren door geld aan te vragen bij de
verschillende stadsdelen en cultuurfondsen.
Al onze activiteiten vallen onder onze doelstellingen en zijn toepassingen van onze Citymap methodiek.
Deze passen we niet commercieel toe, maar rollen we uit voor het algemeen nut, in de wijk, het
onderwijs en de psychiatrie. Vaak in het kader van culturele vorming en talentontwikkeling.
Alle City Spheres resultaten worden op de website van stichting Norbau en de website van Baukje
Spaltro gepubliceerd.
De stichting zal in 2021 ook een nieuw bestuur benoemen, zie hiervoor onder Onze organisatie.

Huygens college Amsterdam- Citymap workshop VMBO T
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5. Historie en verrichtte activiteiten
Stichting Norbau begon in 2009 als een samenwerking tussen beeldend kunstenaars Baukje Spaltro en
Norbert Wille. De oprichting van de stichting is mede mogelijk gemaakt door het Amsterdamse Fonds
voor de Kunst (AFK) .

Ontwikkeling methodiek
Spaltro en Wille hebben gezamenlijk Citymaps-workshops gerealiseerd voor :
2009/2013
2009
2010/2017
2011
2011/14
2011/2014

VMBO, speciaal- en praktijkonderwijs (Amsterdam en Velsen)
Open Monumenten dag en Kunstlijn Haarlem
Dag van de Dialoog (3x in Amsterdam), de Nieuwe Poort (Amsterdam)
Community project ‘Drawing the Coast’ Verhalenpaviljoen (Provincie Noord-Holland)
gesloten afdelingen van psychiatrische klinieken van Arkin en Jelinek (Amsterdam)
cultureel erfgoed Noord-Holland (getekende enquêtes)

Samenwerken, kunst maken in de psychiatrie
Spaltro heeft zelfstandig, onbezoldigd de Co-creatie werkwijze ontwikkeld en toegepast bij complexe
doelgroepen, zoals in forensische afdelingen van gesloten psychiatrische klinieken in Amsterdam en
Friesland. Een selectie van de kunstprojecten die zij met Co-creatie heeft gerealiseerd:
2010

Panorama: community art project en tentoonstelling (Retort, Amsterdam Zuid) –
100 deelnemers, bewoners, politieagent, Jellinek medewerkers en cliënten, scholieren,
jongeren, medewerkers en bewoners bejaardentehuis, winkeliers en kunstenaars

2012

Verbinding: kunstproject gesloten inrichtingen (Mentrum en Arkin Amsterdam) – 30 deelnemers

2014

Bittersweet Emotions: kunstopdracht in forensisch psychiatrisch kliniek (Inforsa Amsterdam) –
20 deelnemers van afdelingen: TBS en KIB (Klinisch Intensieve Behandeling)

2018

InsideOut Panorama: kunstopdracht psychiatrie (Leeuwarden Culturele Hoofdstad)
200 (ex-) psychiatrische patiënten uit hele provincie Friesland

Afgelopen jaren heeft Stichting Norbau een professionelere website gemaakt, met een hernieuwde
huisstijl en logo. Verder hebben we ons aanbod van cultuureducatie voor het VMBO en
praktijkonderwijs onderzocht in relatie tot de vraag ernaar in gemeenten Haarlem, Velsen en
Amsterdam.

Kunstwerk gemaakt met Co-creatie: Verbinding, drie luik, acrylverf op linnen, 1,7x 7 meter , Amsterdam 2012

Jiska van Roon, Beeldend therapeute Inforsa:
‘De samenwerking was vanzelfsprekend; alles was goed geregeld, voorbereid, met een eenduidig en
enthousiast plan. Ook als mens kun je op Baukje haar kwaliteiten vertrouwen. Het prettigste vond ik de
ervaring aan gelijkwaardigheid, haar energie, drijvende kracht en oog voor sprankelende kleuren.‘
Jeroen Muller, Raad van Bestuur Arkin:
‘Op een effectieve inspirerende manier heeft Baukje Spaltro de zichtbaarheid en samenwerking van
beide klinieken versterkt. Met een prachtig kunstwerk in de hal als resultaat.’
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6. Doelstellingen van Stichting Norbau (statuten)
1a. Het ontwikkelen, uitvoeren en promoten van workshops in het kader van cultuureducatie binnen
het onderwijs (primair en voortgezet onderwijs) gericht op de (eigen) omgeving.
b. Het vergroten van het cultureel educatief aanbod van beeldende kunst en/of cultureel erfgoed.
c. Het ontwikkelen en uitvoering geven aan andere methodieken waarbij door middel van beeldende
kunst wordt gewerkt aan het bewustwordingsproces. Onder deze methodiek is ook de ‘Citymapmethodiek’, een formule waarmee jonge leerlingen worden aangezet bewust te kijken naar hun
eigen omgeving en oplossingsgericht te werken door middel van beeldende kunst.
d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vooraanstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verzorgen van workshops.
3. De Stichting streeft naar een goede organisatie en zet een professionaliseringstraject in. (goede
interne organisatie, interne/externe communicatie, beleidsplan, PR, acquisitieplan, marketing en
financiering)
4. De Stichting wil de bestaande producten (workshops, getekend gastenboek en tekendialoog) verder
ontwikkelen, promoten en uitvoeren.

Een Co-creatie sessie in Leeuwarden voor InsideOut Panorama kunstwerk van Spaltro

7. Onze organisatie
Stichting NORBAU is opgezet op 6 juli 2010 te Hoofddorp. De eerste inschrijving in het Handelsregister
dateert op 6 juli 2010. Voor de startfase had de Stichting een tijdelijk bestuur met Norbert Wille
(voorzitter) en Baukje Spaltro (secretaris/penningmeester).
Op 01-07-2011 is het eerste bestuur benoemd. Momenteel vergadert het Bestuur 1x per jaar en de
projectleiders overleggen 2x per jaar.
In 2021 treedt er een nieuw bestuur aan, benoemen we een comité van aanbeveling.
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Organogram 2021-2023

Het nieuwe Bestuur zal in 2021 bestaan uit
1. Voorzitter: W.J.G.M. Willems
2. Secretaris: nieuw per 10.2021 (nu nog J.E. Helder)
3. Penningmeester: nieuw per 10.2021 (nu nog C. Jabaaij)
4. Vierde Bestuurslid: nieuw per 10.2021
5. Administratief medewerker, zonder stemrecht: Corstiaan Jabaaij per 10.2021
Beleidsvergadering
Bestuur en Projectleider: Baukje Spaltro Methodiek en BK-projecten en Onderwijs
Comité van Aanbeveling
het nieuwe bestuur en de projectleider werven samen vier leden voor het nieuwe Comité van
Aanbeveling uit de domeinen: kunst en cultuur, filosofie, onderwijs, psychiatrie en de advocatuur.
Optioneel
Bij grote projectonderdelen kan het bestuur gaan werken met fondsenwerker, een tijdelijke
projectmedewerker, vrijwilligers, adviseurs en freelancers.

Functies binnen Stichting Norbau
Functieomschrijving Bestuursleden
Functie:
Voorzitter
Naam:
Willems, Wilhelmina Gesina Johanna Maria
Infunctietreding: 01.07.2011
Bevoegdheid:
gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
De voorzitter is eindverantwoordelijke van de Stichting NORBAU (activiteiten, beleid, financiering, PR). De kerntaak
van de voorzitter is het besturen van de stichting en toezicht houden op de uitvoering van het afgesproken beleid.
De voorzitter legt verantwoording af aan het gehele bestuur (secretaris en penningmeester).Tijdbesteding buiten de
vergaderingen om naar eigen inzicht.
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Functie:
Naam:
Naam:
Bevoegdheid:

Secretaris
Helder, Jerona Elisabeth van 01.07.2011 tot 01.10.2021
Schrameijer, Charlotte wordt per 01.10.2021 benoemd
gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

De administratie, archief, de vergaderingen van de stichting zijn de taken van de secretaris. Vrijwilligers worden
aangesteld door de secretaris en leggen verantwoordelijkheid af aan de secretaris. De secretaris legt
verantwoording af aan het gehele bestuur (penningmeester en voorzitter). Tijdbesteding buiten de vergaderingen
om naar eigen inzicht.

Functie:
Naam:
Naam:
Bevoegdheid:

Penningmeester
Jabaaij, Corstiaan van 01.07.2011 tot 01.10.2021
Hans van den Ban wordt benoemd per 01.10.2021
gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Onder de penningmeester valt de controle van de gehele administratie, financiële beheer, de begroting,
verzekeringen e.d. De penningmeester legt verantwoording af aan het gehele bestuur (secretaris en voorzitter).
Tijdbesteding buiten de vergaderingen om naar eigen inzicht.

Functie:
Naam:
Infunctietreding:
Bevoegdheid:

Vierde bestuurslid
Joke J. Hermsen (auteur en filosoof)
wordt per 01.10.2021 benoemd
gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Deze ondersteund de andere bestuursleden met hun taken en legt verantwoording af aan het gehele bestuur
(secretaris en voorzitter). Tijdbesteding buiten de vergaderingen om naar eigen inzicht

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen (uit statuten)
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste
twee bestuurders.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig
mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.
3. De bestuurders worden benoemd voor bepaalde of onbepaalde tijd.
4. In geval een of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Functieomschrijving medewerkers
Projectleider : Baukje Spaltro (01-06-1967, Milaan – Italië)
Doel functie : uitvoeren vastgesteld beleid volgens de doelstellingen uit de statuten.
Functie/taakinhoud P: artistiek kader bepalen en uitvoeren, realisatie City Spheres project
Is bevoegd projecten op te starten en uit te voeren na goedkeuring van het bestuur.
PR (website, huisstijl, promotie, netwerken), dagelijkse administratie, financiering, beleidsontwikkeling
(korte termijn), projectontwikkeling, ontwikkeling en toepassing Citymap methodiek, Co-creatie. Geeft
leiding aan vrijwilligers en assistenten. Roept hulp in van adviseurs.
Tijdsbesteding P1: wisselend en op projectbasis
Administratief medewerker: Corstiaan Jabaaij (27-03-1965, Ridderkerk)
Functie/taakinhoud: Helpt mee met het uitvoeren vastgesteld beleid volgens de doelstellingen. Verzorgt
de gehele administratie, de begroting, verzekeringen e.d..Hij leest en denkt mee met alle
subsidieaanvragen. Hij wordt gecontroleerd door de penningmeester. Hij is zelf geen bestuurslid en
heeft geen stemrecht.
Tijdsbesteding: wisselend en afhankelijk van de lopende projecten
Projectmedewerker: tijdelijk en op freelance basis bij grote gesubsidieerde projecten.
Deze zal de administratie en pr werkzaamheden verrichten, onder leiding van de projectleider.
Tijdbesteding en vergoeding: wordt met de projectleider en bestuur afgestemd aan het begin van het
project.
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Externen: Bij grote projecten werken we vaak met externe professionals zoals een vaste boekhouder,
en andere deskundigen,
Functievergoedingen
Om de ontwikkeling en professionalisering van de stichting te waarborgen worden niet alle taken van de
projectleiders vergoed. Productontwikkeling en projectmanagement (beleid, marketing en acquisitie
ed.) wordt op vrijwillige basis gedaan. Enkel de uitgevoerde workshops en kunstprojecten worden deels
vergoed. De stichting streeft ernaar in de toekomst alle taken van de projectleider te vergoeden met
subsidiegelden.
Fondsenwervers werken op provisie basis, worden uitbetaald indien er subsidie wordt ontvangen.
De bestuursleden en de administratief medewerker ontvangen enkel een symbolisch
onkostenvergoeding. Externe worden op freelance basis betaald, dit wordt per project en klus door de
projectleider en het bestuur bepaald.
De leden van het Comité van aanbeveling krijgen geen vergoeding, en zullen vermeld worden op de
website van de stichting.

Organisatie
Alle medewerkers leggen verantwoording af aan het gehele bestuur.
Het Bestuur vergadert ca. 1x per jaar (bestuursvergadering).
Het Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van Stichting Norbau en houdt toezicht op de uitvoering
ervan. Onderdeel van de professionalisering is een nieuw bestuur en een nieuw te vormen Comité van
aanbeveling. Zodat het beleid van de stichting een sterkere basis heeft vanuit de praktijk.
Het bestuur en de projectleider vergaderen 2 keer per jaar (beleidsvergadering). Deze toetsen de
gestelde doelen en beleidstargets (doelstellingen/uitvoering beleid) en eventueel aangepast.
De projectleider ontwikkelt het beleidsplan en artistiek kader en doet de subsidieaanvragen en
donatiecampagne. Pas na goedkeuring van het bestuur voeren de projectleider het afgesproken beleid
uit. Vanaf 2021 is Spaltro is de enige projectleider en verantwoordelijk voor ontwikkeling, promotie en
uitvoering van City Sphere Amsterdam 750, binnen de doelstellingen van de stichting.
Subsidieaanvragen voor grote onderdelen worden eventueel i.s.m. met een fondsenwerver ingediend.
Tijdelijke projectmedewerker op freelance basis alleen bij gesubsidieerde grote projecten met veel
bureauwerkzaamheden.

Aansprakelijkheid bestuursleden
In 2021 zal het nieuwe bestuur een WBTR4*** plan maken en een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (via AON) voor de bestuurders afsluiten.

8. Financiering van Stichting Norbau
Tussen 2014 -2020 had de stichting geen inkomsten en enkel PR kosten (website e.d.) gehad.
Projectleiders hebben op vrijwillige basis gewerkt en Spaltro heeft de methodiek in haar kunstprojecten
op vrijwillige basis verder ontwikkeld.
In 2021 zal het nieuwe bestuur een WPTR stappenplan definiëren (€120) en komt er een
aansprakelijkheidsverzekering voor de bestuursleden (€200).
Tussen 2021-2023 zetten we ons in om het kunstproject City Sphere Amsterdam 750 te financieren met

4***

WBTR: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
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subsidies (kunst/cultuurfondsen), crowdfunding en donaties (geefwet anbi.nl/culturele-anbi/). Zodat we
naast de projectkosten ook de projectleider en externe freelancers op projectbasis kunnen betalen.
Administratie Stichting (2014-2020)
De stichting heeft als enig vermogen het banksaldo op onderstaande ING rekening. Dit vermogen wordt
beheerd door ons bestuur. De nieuwe administratieve medewerker houdt de administratie bij. Het
bestuur bepaalt door het beleidsplan hoe dit vermogen wordt besteed. Per project wordt een
dekkingsplan gemaakt met alle kosten en baten en met een specificatie van honoraria en
samenwerkingspartners. Iedereen werkt onbezoldigd of op freelance basis (bij inkomsten).
Het bestuur legt bij inkomsten een financiële reserve aan, om onvoorziene kosten en tegenvallende
inkomsten te dekken.
Jaaroverzichten Stichting Norbau zakelijke rekening ING: NL05 INGB 0005 0628 45
2014 Saldo op 01-01-2014 € 2.854,91 -- Saldo op 31-12-2014 € 2.642,47
2015 Saldo op 01-01-2015 € 2.642,47 -- Saldo op 31-12-2015 € 2.437,95
2016 Saldo op 01-01-2016 € 2.437,95 -- Saldo op 31-12-2016 € 2.225,34
2017 Saldo op 01-01-2017 € 2.225,34 -- Saldo op 31-12-2017 € 2.079,15
2018 Saldo op 01-01-2018 € 2.079,15 -- Saldo op 31-12-2018 € 1.729,23
2019 Saldo op 01-01-2019 € 1.729,23 -- Saldo op 31-12-2019 € 1.492,52
2020 Saldo op 01-01-2020 € 1.492,52 -- Saldo op 31-12-2020 € 1.302,35
De uitgaven van de stichting waren afgelopen jaren de bankkosten voor de zakelijke ING bankrekening
en de kosten voor de website (provider en domein).
In 2020 heeft de stichting de nieuwe website verhuist naar een nieuw provider.
Per 2021 zullen we een jaarverslag met begroting van onze verrichte activiteiten publiceren.
Ontbinding
Bij ontbinding zal het batig saldo van de stichting ten goede komen aan een nog nader te bepalen
culturele instelling, met ook een culturele ANBI status.

9. Contactgegevens Stichting Norbau
Stichting Norbau is gevestigd op de Bilderdijkstraat 167, 1053 KP Amsterdam
www.norbau.nl info@norbau.nl
Baukje Spaltro, is ons aanspreekpunt en projectleider baukje@norbau.nl

0619716114

We hebben een culture ANBI status. Met het RSIN/Fiscaal nr.: 8226.81.808
KvK nr: 50339648
We zijn niet btw plichtig.
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