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BESTUUR 
De samenstelling van het Bestuur is in 2015 niet gewijzigd. Het bestaat uit een Dagelijks Bestuur 
(DB), voorzitter en secretaris, een penningmeester en een 4e lid. 
 
 
BELONINGSBELEID 
De Stichting kent een consistent beloningsbeleid. Jaarlijks wordt vastgesteld wat de vergoedingen 
zullen zijn voor de Bestuursleden. Uitgangspunten zijn vergaderingen en werkzame dagen voor de  
Foundation. Naast de frequente kontakten met instituten en onderwijsinstellingen wordt ruim tijd 
besteed aan nieuwe ontwikkelingen en verplichte (half)jaarlijkse evaluaties van gesubsidieerde 
projecten. 
Diverse Bestuursleden hebben tevens, onbezoldigd, namens de Meester Koetsier Foundation  zitting 
in Besturen  ( Fashion Council NL, Mr Coupeur opleiding) en projectjury’s ( TMO) teneinde de 
voortgang van het gesubsidieerde project te begeleiden cq te bewaken. 
Het Bestuur maakt, met uitzondering van de jaarrekening middels een accountant, geen enkel 
gebruik van derden. Ook alle administratieve handelingen worden door de bestuursleden zelf 
uitgevoerd. 
 
In 2015 vonden 3 officiële vergaderingen plaats. Per bestuurslid werd 215,-- euro vacatiegeld per 
vergadering  betaald. Daarnaast ontvingen de DB leden voor de overige werkzaamheden een 
vergoeding op basis van 14 dagdelen, de penningmeester en het 4e lid op basis van 7 dagdelen. 
De vergoeding per dagdeel was bepaald op 380,-- euro. 
Alle onkosten, zoals autokosten, horeca, telefoon- en kantoorkosten worden geacht te zijn 
opgenomen in de daggeldvergoeding. Geen van de bestuursleden heeft onkosten gedeclareerd. 
De totale bestuurskosten inclusief een eindejaarsdiner kwamen uit op 21.677,- euro.     
 
 
BELEIDSPLAN 
Het Beleidsplan van de Stichting wordt jaarlijks geactualiseerd. Visie, inclusief een One Pager, staat 
op de website onder de tab “Over Ons”.. 
 
 
DOELBESTEDINGEN 
In 2015 werd 221.000,00 euro ( boekhoudkundig 119.250,00 euro) uitbetaald aan de volgende 
instituten: 

1. AMFI ( Amsterdam Fashion Institute) heeft een ondersteuning 
gekregen tbv de Honours  Fashion & Management en 
Fashion & Design. Daarnaast werd subsidie verleend voor het digitale eindexamen 
magazine project. 

2. MEESTER COUPEUR OPLEIDING in Amsterdam kent een succesvolle ontwikkeling. 
De Foundation heeft als Founding Father met het MITT fonds voor de periode 2015 – 
2018 de subsidie toegezegd cq verhoogd. 

3. HOUSE OF DENIM heeft een succesvolle start gekend. Amsterdam is als denimstad op de 
kaart gezet. De Stichting heeft 2 projecten tw ‘Train de Trainer” en de “Denim 
Werkplaats” ondersteund. 

4. INTERNATIONALE  JEANSSCHOOL, een project van de ROC Amsterdam, in het kader van 
Amsterdam “Denimstad” wordt voor de periode 2014-2017 ondersteund. De Int. 
Jeansschool is onderdeel van een grootschalig project, waar de Overheid en diverse 
instanties in deelnemen. 

5. FASHION COUNCIL NL, de Foundation is met het MITT FONDS de Founding Father. De 
Council beoogt een breed platform te zijn voor met name onderwijs en (startende) 
ontwerpers / fashion entrepreneurs. 

6. MOAM, een uniek project voor samenwerkende ontwerpers. 8 talentvolle afgestudeerde 
ontwerpers ( alle academies zijn betrokken) werken  gedurende een jaar gezamenlijk aan 
een collectie. De Foundation ondersteunt vooralsnog 3 jaar 2014-2016. 

7.  SUMMA COLLEGE EINDHOVEN, éenmalig is een bijdrage verleend tbv coloquia en een 
ontwerpshow. 

8. GERRIT RIETVELD ACADEMIE, de eindexamen show is door de Foundation 
gesubsidieerd. 

 
 
OUTLOOK  2016 

- De ondersteuningen aan AMFI, Meester Coupeur, House of Denim, Int. Jeansschool, 
Fashion Council, MOAM, Gerrit Rietveld worden gecontinueerd.  

- In bijzondere gevallen ondersteunt de Foundation studenten. 1 bijdrage in 2016. 
- De Fashion Week Amsterdam kent jaarlijks onder de titel “Lichting” een catwalk show 

van  
afgestudeerde talenten van alle Nederlandse academies. In 2016 is de Foundation de 
belangrijkste ondersteuner. 

- Het Bestuur is in gesprek met TMO Driebergen om met andere stichtingen een 
grootschalig onderwijsproject “Ondernemerschap” te ondersteunen.  



  

 
 

 

VERPLICHTINGEN 2017 
De Foundation heeft op dit moment aan de volgende instituten voor 2017 ondersteuning toegezegd: 
AMFI, Meester Coupeur, Int. Jeansschool en een principe toezegging aan TMO  en Lichting 2017. 
 
 
 
KERNCIJFERS      2015    2014     2013 
 
Opbrengsten uit effecten  182.207  666.407     50.781 
Opbrengsten liquide middelen         -                            -         -  
Totaal Baten   182.207  666.407     50.781 
 
Doelbestedingen   119.250  258.500  187.260 
Rentelasten en soortgelijke lasten    11.506     10.960        9.621 
Diverse uitgaven      51.902     21.685     28.107 
Totaal Lasten   182.659  291.145  224.988 
 
Exploitatieresultaat      -/- 452  375.262                 -/-174.207 
 

  


