Beleidsplan
Stichting Provenance Zutphen
Inleiding:
Op 24 mei 2019 is de stichting opgericht, na een gedegen voorbereiding met als doel:
a. al hetgeen is vastgelegd of zal worden vastgelegd over gerestaureerde en beschreven
objecten door restaurator Melgert Spaander, de toegepaste ambachten, historie,
kunsthistorie en provenance ervan en alles wat anderen hierover vermeld hebben, het door
middel van digitalisering en registratie zodanig toegankelijk maken ten dienst voor
toekomstige restauraties, conservering en wetenschappelijk onderzoek, alsmede het
verrichten van alle werkzaamheden die tot voornoemde kunnen bijdragen; in dit doel zijn
mede inbegrepen de vakbibliotheek van Melgert Spaander en geschonken documentaties
van derden, het houden van presentaties, het doen van publicaties en het werven van
geldmiddelen om de beschreven doelstelling te realiseren.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Dit eerste beleidsplan behandelt 4 speerpunten van het beleid van het jaar 2020-2024.
Jaarlijks wordt het beleidsplan voor de 4 komende jaren geactualiseerd.
1. Activiteiten
A. Inventarisatie instrumenten en gereedschappen. De inventarisatie van de verkregen oude
instrumenten en gereedschappen. De stichting heeft een aantal in ontvangst mogen nemen
waarvan beschreven wordt waartoe het instrument gediend heeft en de toepassing daarvan
zodat deze uitgeleend kunnen worden t.a.v. behoeve van restauraties.
B. Inventarisatie van de bibliotheek van atelier Spaander, welke boeken in bruikleen zijn
ontvangen.
C. Acceptatiebeleid van schenkingen die bestaan uit uurwerken, speeldozen, instrumenten,
gereedschappen, boeken en documentatie.

2. Uitwerken en verdiepen organisatie
A. Digitalisering van restauratieverslagen om te zetten in deelprojecten.
B. Opzetten en realiseren van een website die duidelijk maakt wat onze doelstelling inhoudt.
C. Door middel van een deel van de website en een informatiefolder donateurs verwerven om
het doel van de stichting te kunnen realiseren.
D. Fondsenwerving om de projecten te kunnen financieren/realiseren.

E. Het aanvragen van de noodzakelijke vergunningen.
F. Het toegankelijk maken van de bibliotheek van Melgert Spaander.
G. Advisering t.b.v. restauratie van geschonken uurwerken, speeldozen, instrumenten,
gereedschappen, boeken en documentatie.

3.Communicatie en verantwoording
De stichting zal een website laten maken om schenkers en donateurs en potentiele schenkers niet
alleen te informeren over de schenkingsmogelijkheden maar ook om verantwoording af te leggen
over de besteding van de verworven geldmiddelen. Zo zullen de projectaanvrager, de besluiten over
projecten en de realisatie van de gehonoreerde projecten worden gepubliceerd op de website. Dit
geldt ook voor de jaarrekening inclusief de exploitatierekening. Tevens zullen schenkers, als zij dat
wensen, en voor zover mogelijk, persoonlijk op de hoogte worden gesteld. Bovendien kunnen
schenkers, indien zij dat wensen, hun logo of naam op de website van de stichting Provenance laten
plaatsen. Voor contact met alle betrokkenen zal periodiek een bijeenkomst worden georganiseerd.

4.Andere ambachten
Het bestuur zal een procedure moeten opstellen om te onderzoeken of het wenselijk is zich open te
stellen voor de vakkennis en de archieven van andere restauratie ambachten, zodat deze aan het
Provenance Platform kunnen worden toegevoegd. Eventueel kan het bestuur overwegen om voor dit
doel een Zusterstichting op te richten.

Opgesteld te Zutphen, 25 februari 2020.

