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Oprichting
De stichting is opgericht op 22 mei 2020 met goedkeuring van de statuten door de notaris en
inschrijving bij de Kamer van Koophandel in Nederland. Haar doelstelling is het ondersteunen van
non-profit organisaties in binnen- en buitenland met activiteiten en evenementen, governance,
gebruik van informatietechnologie en database, het aanvragen van fondsen en subsidies, en het
organiseren van andere fondsenwervende activiteiten.
In 2020 was Marc Wortmann het enige bestuurslid, maar aan het eind van het jaar zijn diverse
potentiële bestuursleden benaderd en zij zullen in 2021 toetreden.

Database
De stichting kreeg de beschikking over een online database bij Procurios, waarmee instellingen die
worden ondersteund hun adressenbestanden kunnen beheren volgens de regels van de AVG.

Fototentoonstelling
Verder kreeg de stichting het verzoek een grote set foto’s te beheren van fotografe Cathy Greenblat.
De foto’s zijn van mensen met dementie in diverse landen en toont hoe zij dankzij goede zorg prettig
kunnen leven met dementie. De set is verschillende malen tentoongesteld in onder andere Londen,
Geneve, Nice en diverse plaatsen in Italië en Australië. Het is de bedoeling om in 2021 deze
tentoonstelling in Nederland te gaan gebruiken, zodra dat weer kan vanwege de corona
maatregelen. In september 2020 zijn 12 foto’s opnieuw geprint op extra groot formaat van 2x3 m en
gebruikt voor een tentoonstelling in de buitenlucht in het Westerpark te Amsterdam.

Fototentoonstelling Westerpark
De totale set met 90 foto’s, ingelijst en ieder voorzien van toelichting zijn in december 2020 van Nice
in Frankrijk naar Zeist getransporteerd en opgeslagen.

Jaarrekening 2020
(in €)
Inkomsten
Bijdragen sponsoring

2.019,71

Totaal

2.019,71

Uitgaven
Bestuurskosten notaris, KvK
Database
Transport fototentoonstelling
Totaal

523,22
897,49
599,00
2.019,71

Overschot/tekort

0,00

Plannen 2021
(Onder voorbehoud van corona maatregelen)
•
•

•
•
•
•
•

Bestuur uitbreiden met drie nieuwe leden
Fototentoonstelling gebruiken voor project Dementie Anders Bekeken in Zeist. Naast de
tentoonstelling komen lezingen, films, workshops en andere activiteiten rond kunst en
dementie. GCSF werkt daarin samen met Alzheimer Nederland afdeling Zeist e.o.,
KunstenHuis Zeist/De Bilt en de vereniging Samen voor Zeist
Tentoonstelling in Amsterdam in samen werking met Alzheimer Nederland afdeling
Amsterdam
Mogelijk op nog andere plaatsen in Nederland
Trainingen verzorgen voor mantelzorgers van mensen met dementie (online/offline)
Trainingen in fondsenwerving (online/offline)
Databasebeheer voor kleine non-profitorganisaties

