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1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Doelstelling van dit Huishoudelijk Reglement is om de verantwoordelijkheden, 
verschillende taken, functies en lichamen binnen de stichting Framer Framed vast te 
leggen, als aanvulling op de statuten van de stichting Framer Framed.

1.2 Framer Framed onderschrijft de Governance Code Cultuur en werkt aan de 
implemantatie van de code.

2. KERN VAN FRAMER FRAMED

2.1 Framer Framed heeft als doel om de ontwikkeling van kennis en expertise op het gebied 
van transculturele processen in de hedendaagse kunst te bevorderen.

2.2 Framer Framed wil hiertoe een bijdrage leveren door het organiseren van exposities, 
debat en lezingenprogramma's, expertmeetings en educatieprogramma's.

3. BESTUUR EN DIRECTIE

3.1 De stichting heeft een bestuur en directie.

3.2 Het bestuur delegeert de dagelijkse leiding aan de directie.

3.3 De directie heeft de volgende taken:
a. het realiseren van programma zoals beschreven in het jaarplan;
b. eindredactie, inhoudelijke programmering en productie van het jaarprogramma;
c. het beheren van de verschillende externe communicatiemiddelen;
d. het dagelijks beheer van de financiën binnen de kaders van de begroting en rapportage 

hiervan aan de penningmeester van het bestuur.

3.4 De directie heeft in redelijkheid zorg te dragen voor het eigen financiële honorarium 
binnen de kaders van het projectplan. 

3.5 Tijdens stemming van het bestuur heeft de directie één stem.

3.6 Het bestuur, respectievelijk de leden van het bestuur die niet tevens zitting hebben in de
directie, heeft de volgende taken:

a. het vaststellen van meerjarenplannen van Stichting Framer Framed;
b. het geven van coaching en verlenen van assistentie aan de directie;
c. bijdragen aan de doelstellingen van Framer Framed, indien mogelijk met inzet van eigen 

netwerk;
d. Goedkeuren van jaarrekening en begrotingen conform een tijdens 

bestuursvergadering vastgesteld tijdsschema.

3.7 Het bestuur functioneert als een bestuur op afstand; het belangrijkste orgaan van de 
stichting is de directie.

4. SLOTBEPALINGEN

4.1 Het Huishoudelijk Reglement van de stichting is openbaar op de website van Framer 
Framed.

4.2 De secretaris van de stichting is verplicht een kopie van het Huishoudelijk Reglement te 
verstrekken aan eenieder die dat wenst.


