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SAMENSTELLING BESTUUR
De samenstelling van het Bestuur is in 2017 niet gewijzigd. Het bestaat uit een Dagelijks Bestuur
(voorzitter en secretaris), een penningmeester en een 4e lid.
BELONINGSBELEID BESTUUR
De Foundation kent een consistent beloningsbeleid. Jaarlijks wordt vastgesteld wat de vergoeding
zal zijn voor de bestuursleden. Uitgangspunten zijn vergaderingen en werkzame dagen voor de
Foundation. Sinds 2010 heeft geen verhoging plaats gevonden. In 2018 zal voor het eerst in 9 jaar
een indexering plaats vinden.
Naast de frequente kontakten met instituten en onderwijsinstellingen wordt geruime tijd besteed
aan nieuwe ontwikkelingen en de verplichte (half)jaarlijkse evaluaties van gesubsidieerde
projecten. Frequent bezoeken van events en bijeenkomsten zijn daar een onderdeel van.
Bestuursleden hebben tevens, onbezoldigd, namens de Meester Koetsier Foundation zitting in een
Bestuur ( Meester Coupeur Opleiding) en een projectjury ( TMO) teneinde de voortgang van het
gesubsidieerde project te begeleiden cq te bewaken.
Het Bestuur maakt, met uitzondering van accountancy, geen enkel gebruik van derden. Ook alle
administratieve handelingen worden door de bestuursleden zelf uitgevoerd.
In 2017 werd onveranderd € 215,-- vacatiegeld per vergadering betaald. Daarnaast ontvingen de
leden voor de overige werkzaamheden € 380,-- per dagdeel.
Alle onkosten, zoals autokosten, horeca, telefoon- en kantoorkosten worden geacht te zijn
opgenomen in de daggeldvergoeding. Met uitzondering van 3 vergaderlunches heeft geen van de
bestuursleden onkosten gedeclareerd.
De bestuur vergoedingen bedroegen € 17.020 en waren exact gelijk aan 2016.
BELEIDSPLAN
Het Beleidsplan van de Stichting wordt jaarlijks geëvalueerd cq geactualiseerd. Het bestuur houdt
vast aan het huidige Beleidsplan. Binnen de creatieve sector vinden echter meer en meer multidisciplinaire activiteiten plaats. Het Bestuur volgt dat met belangstelling en zal daar, waar het een
positief effect heeft op de mode-branche en/of mode-onderwijs, onderzoeken of ondersteuning aan
de orde is. Tot slot is de duurzaamheidscode aangescherpt ( zie de website).
Uitgangspunten met betrekking tot ondersteuning zijn:
•
Innovatie in Fashion- en (technisch) Textielonderwijs
•
Aansluiting onderwijs en bedrijfsleven
•
Aansporing bijzonder talent
Visie, inclusief een One Pager, staat op de website onder de tab “Over Ons” vermeld.
DOELBESTEDINGEN
In 2017 werd € 252.632 euro uitbetaald aan de volgende instituten:
1. AMFI ( Amsterdam Fashion Institute) heeft een ondersteuning gekregen tbv de Honours
International Production en Fashion & Design. Daarnaast werd subsidie verleend voor
Individuals en het IFFTY congres
2. MEESTEROPLEIDING COUPEUR in Amsterdam kent een succesvolle ontwikkeling.
De Foundation heeft als Founding Father met het MITT fonds voor de periode 2015 –
2018 de subsidie toegezegd en verhoogd
3. 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.
4. FASHION COUNCIL NL, in 2017 voor de laatste keer ondersteund.
5. MOAM Collective een uniek project voor samenwerkende internationale ontwerpers.
Talentvolle afgestudeerde ontwerpers werken gedurende een jaar gezamenlijk aan een
collectie. De Foundation ondersteunt vooralsnog 3 jaar 2017-2019
6.
SUMMA COLLEGE EINDHOVEN, éenmalig is een bijdrage verleend tbv een fashion event
7. GERRIT RIETVELD ACADEMIE, de eindexamen show van de mode studenten is door de
Foundation gesubsidieerd.
8. TMO te Doorn heeft een nieuwe ondernemerschapsleerlijn opgezet in overleg met de
Meester Koetsier Foundation. Doelstelling is enerzijds het bevorderen anderzijds het
starten van een eigen onderneming door afgestudeerden. De Foundation neemt daartoe
zitting in de jury die de concepten zal beoordelen. Voorlopig is ondersteuning voor 2 jaar
toegezegd 2016/2017
9. LICHTING is de jaarlijks fashion show van afgestudeerden van alle
modeonderwijsinstituten en academies. De show vindt plaats in juli gedurende de
Fashion Week. Afgestudeerd modetalent (strikte selectie) mag zich presenteren aan de
Nederlandse Modebranche. In 2017 werd voor de 2e keer steun toegezegd.
10. Er werd 1 student financieel ondersteund in 2017

VERPLICHTINGEN 2018
De Foundation heeft op dit moment aan de volgende instituten voor 2018 onder bepaalde condities
ondersteuning toegezegd:
AMFI, Meesteropleiding Coupeur, TMO ondernemerschapsleerlijn , Int. Jeansschool, Lichting
Amsterdam fashion Week en AMCAT. 1student wordt ondersteund in 2018.
KERNCIJFERS

2017*

2016

2015

Opbrengsten uit effecten
Opbrengsten liquide middelen
Totaal Baten

318.669
318.669

252.628
252.628

161.886
161.886

Doelbestedingen
Rentelasten en soortgelijke lasten
Diverse uitgaven
Totaal Lasten

87.656**
26.421
114.077

249.000
2.195
23.614
274.809

202.249
9.121
28.411
239.781

Exploitatieresultaat

204.592

-/- 22.181

-/- 77.895

*de cijfers over 2017 zijn voorlopig. Er kunnen nog correcties plaatsvinden
**op basis van bestuursbesluiten / reserveringen

