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1. Inleiding 
In 2018 werd de S8ch8ng Gilde van Kunstacademie Friesland opgericht. 
Dit beleidsplan heeH betrekking op de periode juli 2022 – juli 2027. 
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte 
resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.  

2.         Visie en Missie 
2.1 Visie 
Het bestuur van S8ch8ng Gilde van Kunstacademie Friesland vindt dat 
Kunstacademie Friesland hét centrum van kunstbeleving in Friesland kan en 
moet worden. 
2.2. Missie 
De missie van onze s8ch8ng is om Kunstacademie Friesland op financieel en op 
ieder ander mogelijk gebied te ondersteunen. 

2. Ambities 
In de voorgaande periode van juli 2018 tot juli 2022 kon de S8ch8ng Gilde va 
Kunstacademie Friesland 70 vrienden aantrekken. 
In de periode juli 2022 tot juli 2027 zullen wij doorgaan met het werven van  
vrienden. Het is onze ambi8e om in die periode 70 vrienden erbij te werven. 
Zij leveren een financiële bijdrage. Met deze bijdragen van de vrienden zal 
Kunstacademie Friesland worden ondersteund. 
De S8ch8ng Gilde van de Kunstacademie Friesland zal de Kunstacademie ac8ef 
ondersteunen. Hierdoor wordt het voor Kunstacademie Friesland mogelijk om 
vernieuwingen door te voeren en de kwaliteit van het onderricht te verhogen. 
Ook helpt de S8ch8ng Gilde van Kunstacademie Friesland de Kunstacademie 
Friesland met allerhand ac8viteiten en prak8sche zaken. Met raad en daad 
staan wij Kunstacademie Friesland terzijde. 
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4.         Fondsenwerving 
Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij vrienden gaan werven. 
Via hun bijdragen verzamelen wij zo fondsen, die bestemd zijn om 
Kunstacademie Friesland te ondersteunen. 
Het zal mogelijk zijn om als vriend ingeschreven te worden als Gezel, Meester 
of Mecenas. De Gezel betaalt per jaar Euro 40, de Meester Euro 75 en de  
Mecenas Euro 300. 
Als tegenpresta8e ontvangen de Gezellen ieder jaar een zeefdruk. Deze  
zeefdruk wordt ontworpen door een docent / beeldend kunstenaar van  
Kunstacademie Friesland. Na 3 jaar ontvangen de Gezellen een verzameldoos. 
Daarnaast ontvangen de Gezellen uitnodigingen voor lezingen, kunstreizen en 
- excursies en voorbezich8gingen van (afstudeer)tentoonstellingen. 
De Meesters ontvangen ieder jaar een uniek kunstwerk in kleine oplage.  
Daarnaast genieten de Meesters dezelfde voordelen als de Gezellen. 
De Mecenassen ontvangen dezelfde voordelen die bij de Gezellen en Meesters 
staan beschreven. Daarnaast wordt hun naam vermeld op de deur van het  
Mecenas-atelier. 

5.       Bestedingen. 
Het bestuur van de S8ch8ng Gilde van Kunstacademie Friesland beslist over de 
besteding van de uitgaven. De directeur van Kunstacademie komt 8jdig met  
voorstellen voor uitgaven. Deze uitgaven moeten passen bij onze Missie. 

6.       Kansen & Bedreigingen 
Kansen 
Het sterke punt van onze s8ch8ng bij het realiseren van onze doelstelling is dat 
de bestuursleden van de S8ch8ng Gilde van Kunstacademie Friesland en de 
directeur van Kunstacademie Friesland beschikken over uitgebreide netwerken 
in Friesland.  
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Daarnaast is Kunstacademie Friesland een gerespecteerd en geliefd ins8tuut. 
Veel mensen in Friesland zien de unieke waarde van Kunstacademie Friesland 
en zullen bereid zijn als vriend toe te treden. We denken dat het zo mogelijk 
moet zijn om in de volgende periode van 5 jaar 70 vrienden erbij te werven. 

Bedreigingen. 
De poten8ële vrienden zijn personen die al van veel s8ch8ngen en verenigingen 
lid zijn. Er is een overkill aan aanbod. Wij zullen het belang van het vriend 
worden van onze S8ch8ng erg duidelijk moeten maken. 

6.    Strategisch plan. 
De Leden van het bestuur van de S8ch8ng Gilde van de Kunstacademie 
Friesland en de Directeur van de Kunstacademie Friesland gaan zich ac8ef 
inzeaen om vrienden te werven. Vrienden worden aangetrokken via het 
versturen van uitnodigingsbrieven (per post en per e-mail) naar rela8es en 
contacten. Daarnaast zorgen we ervoor dat er aanmeldingskaarten bij 
Kunstacademie Friesland en ook op andere plekken in Leeuwarden klaar liggen. 
Via een Nieuwsbrief, die wijd verspreid zal gaan worden, maken we de lezers 
erop aaent dat ze vriend kunnen worden. Tijdens bijeenkomsten en lezingen in  
Kunstacademie Friesland zullen de aanwezigen er steeds op gewezen worden 
dat ze zich als vriend kunnen aanmelden. Ook zullen wij de sociale media gaan 
inzeaen om vrienden te werven. Op onze website ( die gekoppeld is aan die van 
Kunstacademie Friesland) wordt de lezer ook opgeroepen vriend van onze 
s8ch8ng te worden. 

7.   Bestuur. 
Het bestuur van de S8ch8ng Gilde van Kunstacademie Friesland bestaat uit vijf 
leden, nl. een voorziaer, een secretaris, een penningmeester en 2 gewone 
leden. 
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De samenstelling van het bestuur per 01 juli 2022 is als volgt: 
Voorziaer: G.J. Hoogeland. 
Secretaris: G.B.P. Stalenhoef. 
Penningmeester: T. IJ. Span. 
Lid: H.E.C. Wiaeveen. 
Lid: M.A.J. Diephuis. 
Voor hun werkzaamheden krijgen de bestuursleden geen beloning. 

8.        Verantwoording 
Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel 
jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op onze website. 
  
9.       Gegevens. 
Naam:  S8ch8ng Gilde van Kunstacademie Friesland. 
Bezoekadres: Kunstacademie Friesland, Schrans 44. 8932 NF Leeuwarden. 
Telefoon: 058-2136542 
E-mail: gilde@kafrl.nl 
Website: www.kafrl.nl/gilde 
KvK nummer: 71611681 
RISN nummer: 858782741 
Rabobank: 
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