
                                                          PAULA  HUPKENS  FONDS  

 

1. Het  Paula Hupkens Fonds (hierna te noemen: “Het Fonds”) is opgericht als een ode aan 

Paula Hupkens, die op 30 juni 2011 plotseling overleed. In de korte tijd dat zij lid  van onze 

vereniging was, heeft zij zich volledig voor de vereniging ingezet. 

 

2. Het Fond is een gescheiden onderdeel van de Waddinxveense Kunst Kring (WKK) met eigen 

financiële middelen en financieel beheer en beleid. Het Fonds maakt om praktische 

kostentechnische redenen wel deel uit van de reguliere begroting en jaarrekening van de 

WKK.  

 

3. Het doel van het Fonds is minder draagkrachtige leden in de gelegenheid te stellen hun 

kunstzinnige uitingen te verrichten of te blijven verrichten. 

 

4. Het bestuur van Het Fonds bestaat uit de voorzitter en de penningmeester van de WKK, 

aangevuld met één of meer leden. Onderling wijzen zij een voorzitter aan. 

 

5. Het Fonds wordt gevoed door bijdragen in natura (doeken, papier, kwasten, verf etc.) en 

financiële bijdragen. 

 

6. Minder draagkrachtige leden kunnen zichzelf kenbaar maken bij het bestuur van het Paula 

Hupkens Fonds. Daarnaast dient genoemd bestuur zelf ook actief te zijn in het 

onderkennen van minder draagkrachtige leden. Het bestuur is aan strikte geheimhouding 

over persoonlijke informatie gehouden. 

 

7. Jaarlijks wordt aan het bestuur van de WKK globaal en geanonimiseerd, tegelijk met het 

uitbrengen van het jaarverslag en de jaarrekening van de WKK,  rekening en 

verantwoording afgelegd. 

 

8. Het bestaan en het doel van Het Fonds dienen door het bestuur van de WKK aan de leden 

en derden kenbaar gemaakt te worden.  Hierdoor kunnen minder draagkrachtige leden op 

de hoogte komen van mogelijke ondersteuning bij kunstzinnige activiteiten. Op deze wijze 

kunnen zij zelf het initiatief nemen en zich bij het bestuur van Het Fonds bekend maken.         

In bijzondere gevallen kunnen ook niet leden een beroep op Het Fonds doen. 

 

9. Het bestuur van het Fonds stelt een eenvoudig aanvraagformulier op ter verkrijging van 

ondersteuning. Gedane ondersteuning (in natura of geld) hoeven niet te worden terug 

geschonken of terugbetaald. 

 

10. Leden van de WKK en derden (bv. Verenigingen van eigenaren van appartementen 

waarvan in de entree wordt geëxposeerd) worden uitgenodigd een financiële donatie of 

een donatie in natura te doen aan het Paula Hupkens Fonds. 

 

 

Waddinxveen,  januari  2013 


