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BELEIDSPLAN VOOR DE STICHTING LETTERS VAN UTRECHT

“Enkel jij blijft over op den duur.”

Doel van het Beleidsplan

Om voor ANBI in aanmerking te komen moet de Stichting Letters van Utrecht (de ‘Stichting’) beschikken over een be-
leidsplan waarin de doelstelling en het actuele beleid schriftelijk zijn beschreven. Het mag ook een meerjaren beleidsplan 
zijn. 
Het beleidsplan bevat minimaal een beschrijving van:
 de werkzaamheden van de instelling
 de wijze waarop de instelling de fondsen wil verwerven  de wijze waarop de instelling het vermogen zal beheren, 
besteden en uitkeren 

Wijze van verwerving van fondsen

De Stichting zal fondsen werven om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dit kan door middel van 

- Inkomsten vanuit bijdragen uit het publiek, vooral door de mogelijkheid te bieden zich te verbinden met het Project en 
concrete Letters, 

- Subsidies, donaties, giften en sponsorgelden, 

- Inkomsten uit verkoop of verhuur of licentie van goederen of diensten, die gebruikmaken van enig verbinding met het 
Project, bijv. door gebruik van het lettertype dat bij het Project gebruikt wordt.  

Wijze van beheer, besteding en uitkering van vermogen

Het Bestuur zal het vermogen van de Stichting beheren en besteden in overeenkomst met de Statuten, met name artikel 3 
en 9. Hiervoor zal de Stichting een rekening openen bij een bank en jaarrekeningen opmaken voor ieder boekjaar. Er zul-
len geen overmatige reserves aangelegd worden.  Bij ontbinding is artikel 11 van de Statuten van toepassing. 

Het vermogen zal geheel besteed worden voor de werkzaamheden van het Project en het functioneren van de Stichting. 
Bij het Project behoort dat een deel van de middelen toekomen aan een (ander) goed doel rond behoud en bevordering 
van beschaving: alle middelen, die niet noodzakelijk zijn voor onderhoud en voortzetting van het Project en de werk-
zaamheden van de Stichting, maar tenminste 10% van alle jaarlijkse inkomsten van de Stichting zullen aan goede doelen 
ter beschikking gesteld worden rond behoud en bevordering van beschaving. Dit moeten erkende, het algemeen nut 
beogende organisaties zijn die transparant werken en de bevordering en bewaring van beschaving effectief en efficiënt 
bedrijven. Geen doel zal regelmatig meer dan 20% van zijn inkomsten van de Stichting ontvangen. In zover mogelijk zal 
de Stichting deze doelen van tevoren bekend maken. Als goed doel in deze zin wordt door de Stichting tot nader besluit 
de VoorleesExpress Utrecht (onderdeel van Soda Producties, KvK nummer 30209829) aangewezen. Het Bestuur kan 
(ook) andere goede doelen aanwijzen. 

De Stichting zal geen vermogen uitkeren.
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Werkzaamheden van de Stichting Letters van Utrecht

De werkzaamheden moeten het doel van de Stichting dienen. De Statuten beschrijven het doel als volgt: 

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel het zich sterk maken voor het behoud en de bevordering van kunst, cultuur en beschaving door middel van realisatie van laagdrempelige 
kunstwerken en het verzorgen van openbare activiteiten, die inspireren tot een lange termijn visie, liefde voor kennis, vakmanschap en het geschreven woord en diens 
overdracht, borging en ontwikkeling, met als uiteindelijk doel (al dan niet financieel) bij te dragen aan het welzijn van toekomstige generaties, en voorts al hetgeen met 

één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting beoogt niet het maken van winst.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer: het realiseren van het project  “De Letters van Utrecht” en het voortbestaan en de ontwikkeling van dit project te 

waarborgen, zolang er een kans bestaat door verdere ontwikkeling van dit project en/of andere projecten om bij te dragen aan het welzijn van toekomstige generaties, 
alsmede het samenwerken met de gemeente Utrecht, onderwijsinstellingen, archieven en bibliotheken en voorts het financieel ondersteunen van personen of instellin-
gen die actief zijn op het gebied van de bevordering en bewaring van beschaving.

De Stichting is opgericht in 2012 in eerste instantie om het project De Letters van Utrecht (het ‘Project’) te realiseren en te 
borgen en dit zijn tot ander besluit van het bestuur van de Stichting (het ‘Bestuur’) het enige project. Hiertoe behoort 
alles wat nodig is om het Project te realiseren, te ontwikkelen en voort te laten bestaan, waaronder 

- Het inwinnen von middelen (hierboven beschreven).

- De organisatie en voorbereiding van de opening van het Project, inclusief het aanschaffen van de benodigde Gereed-
schap, het laten schrijven van het gedicht en het laten maken en plaatsen van stenen met letters en cijfers (‘Letters’) en 
jaarmarkeringen, het verkrijgen van vergunningen, afsluiten van overeenkomsten met de stadswerken.   

- Ervoor te zorgen, dat het Project doorgaat en bij draagt aan het welzijn van toekomstige generaties, en voortgezet 
wordt, desnoods in andere vorm of op andere plaats, indien omstandigheden een verandering vereisen.

- Ervoor te zorgen, dat het Project voldoende ondersteuning bij bewoners en bij de autoriteiten van Utrecht vindt, om het 
voort te kunnen zetten en de nodige vergunningen verkregen en contracten gesloten en nageleefd worden.

- Indien nodig voor het voortbestaan van De Letters van Utrecht op te (laten) treden tegenover inbreuk op (intellectueel) 
eigendom rond het project. Dit kan in samenwerking met de eigenaar van de stenen (Gemeente Utrecht), bij gestolen 
of  vernielde stenen met Letters, en alleen bij veranderde volgorde of locatie, concept, gedicht en lettertype. Ook kan het 
bij  commercieel gebruik van verwijzingen naar de Letters van Utrecht (bijv. merchandise) zonder dat er een adequaat 
deel van de opbrengsten aan de stichting (vooral voor onderhoud van bestaande stukken) of een van de stichting 
goedgekeurd goed doel gegeven wordt. Niet commercieel en not-for-profit gebruik van intellectueel eigendom rond De 
Letters van Utrecht door derden zal welkom blijven mits de auteurs genoemd worden en resultaten weer met verge-
lijkbare licentie beschikbaar gesteld worden. 

-  Ervoor te zorgen, dat een website of vergelijkbaar communicatiemiddel en indien zinvol geacht andere communica-
tiemiddelen het project en de sponsoren bekend maken. De Stichting zal de website www.delettersvanutrecht.nl, het 
Facebook account DeLettersvanUtrecht, het Twitter account @LettersvanU, en het vimeo account delettersvanutrecht 
beheren en onderhouden, tenzij het Bestuur besluit afstand te doen ervan. Deze accounts zijn door Dick Sijtsma, Erik 
den Boer of Michael Münker aangemaakt, die hun intentie hebben verklaard deze aan de Stichting over te dragen. De 
Stichting zal deze zo snel mogelijk over nemen en verder eigenaar en verantwoordelijke ervan zijn.  

- Ervoor te zorgen, dat reeds gepubliceerde delen van het gedicht op straat onderhouden worden, indien dit mogelijk is 
zonder de voortzetting van het gedicht en de ondersteuning van een goed doel rond behoud en bevordering van be-
schaving met tenminste rond 10% van de kosten van de voortzetting te moeten nalaten.      

- Ervoor te zorgen, dat dichters het gedicht tijdig blijven verlengen, ongepubliceerde delen geheim houden maar deze 
vertrouwelijk beschikbaar maken aan de Stichting of een van de stichting aangewezen instantie zoals het Utrechts Ar-
chief of een notaris.
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- De Stichting zal de inhoud van het gedicht, diens stil en ook de taal waarin het gedicht ontstaat, niet beïnvloeden. Al-
leen indien aannemelijk is dat in de komende maanden te publicerende delen van het gedicht bij publicatie als onder-
deel van het Project het doel bij te dragen aan het welzijn van toekomstige generaties en/of het Project voort te kunnen 
zetten ernstige schade zouden toevoegen, kan de Stichting de dichter vragen stukken van het gedicht te herschrijven of 
in uitzonderlijke situatie een ander dichter om voortzetting van het gedicht vragen in plaats van een eerder geplande 
stuk.  

-  De Stichting zal Het Utrechts Dichtersgilde het recht geven dichters aan te wijzen, die het gedicht voortzetten, zonder 
invloed van de stichting, zolang deze aangewezen dichters het gedicht tijdig voortzetten en ongepubliceerde delen 
vertrouwelijk beschikbaar maken aan de Stichting of een door de Stichting aangewezen instantie, ongepubliceerde de-
len geheim houden en herschrijven indien deze toch bekend worden, en vermeiden het doel bij te dragen aan het wel-
zijn van toekomstige generaties en het Project voort te kunnen zetten bewust en duidelijk ernstige schade toe te voegen.

-  De Stichting zal ervoor zorgen, dat steenhouwers iedere zaterdag uit de volgende steen de volgende Letter maken. In 
uitzonderlijke omstandigheden (bijv. ernstige vrieskou, of gevaarlijke omstandigheden, maar niet bij gewone regen) 
kan dit opgeschort worden maar moeten de zo gemiste Letters zo snel mogelijk alsnog gemaakt worden.   Zo ver moge-
lijk zal menselijk vakmanschap en handwerk hierbij de voorkeur krijgen voor geautomatiseerde bewerking, tenzij het 
duidelijk niet anders mogelijk is De Letters van Utrecht voort te zetten. 

- De stichting moet transparant en zo zuinig als zinvol mogelijk opereren en haar activiteiten uit (laten) voeren. De stich-
ting zal proberen te voorkomen, dat iemand zich op kosten van toekomstige generaties of derden commercieel verrijkt 
door medewerking aan het Project. Zij zal degenen, die bijdragen aan de Letters van Utrecht, als morele plicht opleg-
gen, ontvangen overwaarde aan een goed doel van hun keuze te schenken, in het geval dat zij van hun bijdragen direct 
of indirect (bijv. via hun reputatie in de huidige maatschappij) duidelijk boven een voor hun inspanning redelijk bedrag 
profiteren.

Historie en in kracht treden van het Beleidsplan

Het Bestuur kan op ieder moment besluiten dit plan aan te passen en/of verder gaande beleidsplannen te formuleren. 
Alle beleidsplannen moeten in overeenstemming zijn met de statuten van de Stichting (de ‘Statuten’).

Beleidsplannen treden door besluit van het Bestuur in kracht. Ouder beleidsplannen treden buiten kracht zodra het Be-
stuur een nieuw beleidsplan besluit in kracht te laten treden.     

VERSIE  BELEIDSPLAN DATUM

1 8 mei 2012
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