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Algemene gegevens 
 

Adres en postadres                                     

Het Kattenburg 6 

7041 AS 's-Heerenberg 

Postbus 241 

7040 AE ’s-Heerenberg 

 

Contactgegevens     

0314-674114 

info@montferlandcultuurfonds.nl 

www.montferlandcultuurfonds.nl  

 

KvK                

09169711  

 

RSIN             

8177.97.968 

 

Bestuurder 

A.C.L.M. van Pul   

 

Beloningsbeleid 

De bestuurder ontvangt geen onkostenvergoeding en/of vacatiegeld. 
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Inleiding 
 

In 2007 is het Montferland Cultuurfonds (MCF) opgericht door de heer Fons van Pul en hij is tevens 

ook bestuurder van de stichting. Gestart werd met een drietal concerten onder leiding van dirigent 

Alexander Geluk, waar sindsdien een hechte vriendschap mee ontstaan is. Ruim 13 jaar verder kijken 

we terug op vele prachtige optredens en culturele manifestaties. 

Naar onze mening werd in Montferland nog te weinig aandacht besteed aan het cultuurgoed dat 

deze regio te bieden heeft. Dit was een van de aanleidingen om het MCF op te richten. 

Ons beleidsplan en de plannen voor de komende tijd worden jaarlijks herschreven, daar wij een 

kleinere organisatie zijn met planning op de korte termijn.  
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1 Organisatie 
 

Stichting Montferland Cultuurfonds wordt bestuurd door de heer Van Pul.  

Verder is er op de werkvloer nog een secretariële functie ingevuld die onder andere de kaartverkoop 

op zich neemt van de concerten die georganiseerd worden, de administratie bijhoudt en het 

bestuurslid ondersteunt. Tevens worden vanuit deze functie culturele projecten gecoördineerd, 

geïnitieerd en ondersteund. 

Daarnaast zijn wij constant opzoek naar talentontwikkeling en kijken wij naar de mogelijkheden die 

onze regio heeft. Zo biedt Montferland een tal aan mooie locaties en het Bergherbos, maar ook 

monumenten uit het verleden die een kijkje waard zijn. Deze promoten wij ook middels het platform 

Montferlands Mooiste. Hierbij willen wij culturele initiatieven een online podium geven.  

Wij zien het als voordeel dat wij een kleine organisatie zijn, waardoor er korte lijnen zijn met onze 

contacten. 
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2 Doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling 
 

Het MCF richt zich op de beloften van de klassieke muziek, en op diegene die het verschil gaan 

maken in de wereld van kunst en cultuur. We ondersteunen in het opstarten en promoten en 

organiseren concerten om hun talent aan het grote publiek te laten zien. Daarnaast ondersteunt het 

MCF diverse uiteenlopende culturele initiatieven. Dit kan gaan om fotografie, beeldende kunst, 

theater, composities en muzikale activiteiten in de regio Montferland. 

Deze talenten leren wij veelal via lokale ondernemers kennen of zij weten het MCF te vinden. Zij 

krijgen via ons de mogelijkheid om hun talent te laten zien en bekendheid te generen in onze regio. 

Het is mooi om te zien hoe het publiek daarop inspeelt en zo ook ons weet te vinden en er op deze 

manier weer mooie samenwerkingen ontstaan. 

Ons doel proberen wij ieder jaar opnieuw te bereiken. Tot op heden hebben wij ieder jaar een aantal 

mooie concerten georganiseerd, waarbij een muzikant verder is gegroeid in zijn werk.  

Zo ondersteunen wij bijvoorbeeld de Roemeense violist Razvan Stoica al enige jaren. Hij is 

kleinschalig begonnen als violist in zijn eigen dorp en is inmiddels uitgegroeid tot een meesterviolist 

die speelt op een Antonius Stradivarius uit 1729. Een instrument dat uniek is in de wereld en maar 

door bepaalde muzikanten bespeeld mag worden. 
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3 Communicatie 
 

Het MCF is makkelijk te vinden via verschillende sociale media kanalen, zoals Facebook en Instagram. 

Via deze kanalen promoten wij onze concerten en zijn we bereikbaar voor vragen en/of 

opmerkingen. 

Via Instagram zijn wij te vinden onder ‘Montferlands Mooiste’, waarin ook contact wordt gehouden 

met de bewoners van deze regio en wordt laten zien met beeldmateriaal wat Montferland biedt. 

Concerten worden gepromoot via spandoeken op een vijftal plaatsen en middels advertenties in 

meerdere kranten, waaronder het Montferland Journaal. Tevens wordt er vaak een mooi artikel 

geschreven door de plaatselijke journalist Sjaak Reumer en wordt er regelmatig een artikel geweid 

aan onze activiteiten in De Gelderlander.  

4 De wijze van verwerving van inkomsten 
 

Het MCF is een zuiver vermogensfonds omdat wij niet (actief) gelden werven onder derden en het 

vermogen uitsluitend besteden aan onze doelstelling. 

Er worden gelden ontvangen door middel van de verkoop van entreebewijzen voor onze concerten, 

maar ook door Cd’s en Dvd’s die wij verkopen via onze website.  

Daarnaast wordt er bij ieder concert een geldkistje neergezet voor vrije donatie. Hieruit ontvangen 

wij (bijna) na ieder concert een klein bedrag die wordt gestort op onze lopende rekening.  

Eventuele tekorten worden betaald uit privé gelden van de bestuurder. 
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5 Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling 
 

Het beheer van het vermogen is in handen van de bestuurder, de heer Van Pul. 

Voornamelijk aan het begin van ieder jaar hebben wij giften mogen ontvangen van diverse bedrijven 

die het MCF ondersteunen. Van deze gelden bekostigen wij onder andere de georganiseerde 

concerten. Dit gaat van de aankoop van de aankleding en de kosten van de muzikanten tot de huur 

van de locatie en materialen.  

Tevens gebruiken wij deze gelden voor kleinere projecten zoals het ondersteunen van kunstenaars 

en fotografen. Alle binnenkomende gelden worden voor 100 % besteed aan de activiteiten van het 

MCF. 
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6 Ondertekening 
 

Ondertekening door bestuurder, de heer Van Pul 

 

Plaats  ‘s-Heerenberg 

Datum   29 juni 2020 

 


