
Beleidsplan     
Stichting   Miet   Mi   is   opgericht   en   notarieel   geregistreerd   op   10   augustus   2020   en   
gevestigd   in   Rotterdam.   De   aanleiding   voor   het   ontstaan   en   oprichting   van   Stichting   
Miet   Mi   is   het   toenemende   gebrek   aan   een   empathie   voor   andersdenkenden   binnen   
de   kunstindustrie.  
  

Dit   beleidsplan   geeft   inzicht   in:   de   manier   waarop   de   stichting   haar   werk   uitvoert   om   
haar   doelstelling   te   bereiken.    Het   plan   geeft   inzicht   in:     
•   het   werk   dat   de   Stichting   Miet   Mi   doet     
•   de   manier   waarop   de   Stichting   Miet   Mi   geld   werft     
•   het   beheer   van   het   vermogen   van   Stichting   Miet   Mi     
•   de   besteding   van   het   vermogen   van   Stichting   Miet   Mi     

  
Visie   
Stichting   Miet   Mi   streeft   naar   bevordering   van   het   empatisch   vermogen   binnen   de   
Nederlandse   samenleving   door   authentieke   multimedia   en   literaire   kunst   te   
ontwikkelen   van   kunstenaars   die    onvoldoende   gerepresenteerd   zijn   en   
betrekking   hebben   op   diversiteit,   geaardheid   en   mensen   met   een   beperking.   
  

Doelstelling   
De   visie   wordt   op   de   volgende   manier   gerealiseerd:   
  

•   Het   ontwikkelen   van   authentieke   multimedia   en   literaire   kunst   van   
kunstenaars   die   onvoldoende   gerepresenteerd    zijn   en    betrekking   hebben   op   
diversiteit,   geaardheid   en   mensen   met   een   beperking.   
  

•   Internationale   educatieve   projecten   van   kunstenaars   en   professionals   aan   
te   bieden   aan   Nederlandse   kunstacademies.   
  

•   Organiseren   en   cureren   van   events   die   bijdragen   aan   een   breder   
perspectief   binnen   de   kunstsector,   wat   resulteert   in   een   breder   
perspectief   bij   het   publiek.   
  
  

Om   de   doelen   van   Stichting   Miet   Mi   te   realiseren   is   geld   nodig.   Vandaar   dat   per   
project   een   kapitaal   geworven   wordt.   Deze   gelden   (giften)   worden   alleen   ingezet   om   
de   kosten   te   betalen   die   bij   het   betreffende   project   samenhangen.   Het   zijn   gelden   
vanuit:     
•   Fondsen   
•   Overheid   
•   Bedrijfsleven   
•   Particulieren   
  



Financiën   
De   jaarstukken   worden   opgesteld   bestaande   uit,   de   winst-   en   verliesrekening,   de   
jaarrekening,   de   balans,   een   staat   van   baten   en   lasten   over   het   betreffende   
boekjaar.   Het   bestuur   beoordeelt   en   controleert   de   stukken   en   keurt   de   stukken   goed   
middels   een   ondertekening.   Na   de   goedkeuring   wordt   een   overzicht   hiervan   
gepubliceerd   op   de   website.   
Het   vermogen   wordt   besteed   conform   de   doelstelling   van   Stichting   Miet   Mi.   
    

1.   De   inkomsten   van   de   stichting   worden   in   de   eerste   plaats   gebruikt   om   de   uitgaven   
te   compenseren.     
2.   De   stichting   heeft   niet   de   doelstelling   om   winst   te   maken.   Wel   wil   zij   een   gezonde   
buffer   aanhouden   om   tegenvallende   inkomsten   op   te   kunnen   vangen.   Daarnaast   
wordt   dit   gereserveerd   om   nieuwe   activiteiten   te   ontwikkelen   en   op   te   zetten.   
  

De   bestuursleden   van   Stichting   Miet   Mi   ontvangen   geen   vergoeding   voor   hun   
bestuurswerkzaamheden.   


