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Voorwoord van de voorzitter 

 

Het jaar 2021 stond vooral in het teken van de oprichting van deze nieuwe Stichting.  

Na de beslissing van het bestuur van Stichting Roze Woensdag om een nieuwe 

stichting op te richten met een bredere doelstelling, hebben we in verschillende 

stappen gewerkt aan de oprichting.  

Op 7 oktober 2021 is de nieuwe stichting Rainbow Collective ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder RSIN-nummer 863107011.  

Dit eerste jaarverslag zal beknopt zijn en er wordt geen aparte jaarrekening 

opgesteld. 

In 2021 hebben er nog geen economische activiteiten plaatsgevonden. 

Het bestuur heeft zich met name beziggehouden met de praktische zaken rondom 

oprichting en inrichting van de stichting en met het opstellen van beleids- en 

projectplannen voor de jaren 2022 en verder. 

In dit jaarverslag wordt nader toegelicht waarom de stichting werd opgericht en 

worden de plannen nader toegelicht. Onze droom: Een jaarlijks cultuurfestival in 

samenwerking met Arthouse Lux en andere (culturele) LHBTI+ en niet LHBTI+ 

organisaties in Nijmegen. Daarnaast ontwikkelen we gedurende het jaar activiteiten  

die de doelstelling van de stichting bevorderen. 

 

Nijmegen, 30 mei 2022 

 

Igor van der Vlist 

Voorzitter  
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1.  Verslag van het bestuur 

 

Het bestuur van Stichting Roze Woensdag heeft, op initiatief van en gezamenlijk met 

de projectleiders van Stichting Roze Woensdag en Pride Photo Nijmegen, besloten 

om de Stichting Rainbow Collective op te richten.  

In de loop van 2021 hebben we voor dit doel een aantal overleggen georganiseerd. 

Na de oprichting op 6 oktober 2021 heeft één formele bestuursvergadering 

plaatsgevonden met het voltallige bestuur, te weten op 8 december 2021. 

 

1.2  Activiteiten 2021 

1.2.1 Voorbereiding oprichting Stichting Rainbow Collective 

De activiteiten betroffen o.a. het opstellen en vaststellen van de statuten van de 

nieuwe stichting, het regelen van een bankrekening, aanvragen van de ANBI-status, 

voorbereiden van een bestuursreglement etc. 

Aan de stichting is inmiddels per 6 oktober 2021 de ANBI-status toegekend. 

Daarnaast is een eerste aanzet gedaan om de nieuwe stichting alvast 

naamsbekendheid te geven en te promoten bij de gemeente Nijmegen, potentiële 

(samenwerkings-)partners, fondsen en bij de doelgroep. 

De stichting heeft als doelstelling: 

 

Het bevorderen van de zichtbaarheid van personen die LBHTIQA+ zijn en de 

emancipatie en acceptatie van hen en voorts al hetgeen met een en ander 

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 

ruimste zin des woords waarbij uitdrukkelijk het belang van de stichting en haar 

doel en niet van anderen zoals bestuursleden voorop staat. LHBTIQA+ is de afkorting 

van lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, queer/ questioning 

en aseksueel/aromantisch. De plus geeft aan dat de term inclusief is voor mensen 

die zichzelf anders noemen dan waar deze letters voor staan. LHBTQA+ is een 

parapluterm voor mensen die wat betreft seksuele oriëntatie, romantische voorkeur, 

gender of sekse anders zijn dan hetero of cisgender.  

 

1.2.2 Inhoudelijke activiteiten 

Om de doelstelling te realiseren hebben we een beleidsplan opgesteld voor de 

periode 2021-2026, waarin ook de ambitie van de nieuwe stichting is verwoord. 

De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn: 

- Stichting Rainbow Collective werkt op het snijvlak van cultuur en maatschappelijk 

engagement en organiseert projecten die LHBTIQA+ gerelateerd zijn maar die 

een breder publiek trekken: ze worden georganiseerd met en voor een publiek 

dat zowel LHBTIQA+ als hetero en cisgender is. Rainbow Collective organiseert 

culturele activiteiten met en voor een divers publiek; 
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- De stichting profileert zich als een tweerichtingsverkeer-organisatie. Het is niet 

ons doel om alleen te zenden: wij gaan de dialoog en het experiment aan. We 

zetten de deur open en bieden de handvatten waarmee ons publiek en de 

deelnemers zelf kritisch na gaan denken en creatief aan de slag gaan. 

 

De stichting verwerft inkomsten door: 

 

1. Aanvraag van subsidies en fondsen 

2. Crowdfunding en werving van vrienden 

3. Sponsoring 

4. Verkoop tickets 

5. Verkoop van merchandise  

6. Verhuur van onder meer kunstwerken 

7. In opdracht werken als projectbureau voor andere organisaties 

8. Donaties, schenkingen en erfstellingen 

 

Al deze manieren hebben primair als functie om de omschreven doelstelling van de 

stichting te realiseren. Stichting Rainbow Collective heeft geen winstoogmerk.  

 

Het aanhouden van vermogen blijft beperkt tot hetgeen redelijkerwijs nodig is voor 

de werkzaamheden van de stichting. Uitgangspunt is een redelijke verhouding 

tussen beheerskosten en bestedingen. Zowel het vermogen als de verworven 

inkomsten komen primair het doel van de stichting ten goede. Hetzelfde geldt voor 

geld dat gereserveerd wordt voor toekomstige jaren. Vermogen en reserves worden 

aangehouden op de rekening courant en de spaarrekening van de stichting.  

Bij ontbinding van de stichting stelt het bestuur de bestemming van het overschot 

na vereffening vast met dien verstande dat dit geheel wordt besteed overeenkomstig 

het doel van de stichting. 

Het volledige beleidsplan over de periode 2021-2026 is beschikbaar en is op de 

website www.rainbowcollective.nl gepubliceerd. 

2.  Toekomst/vooruitblik 

Stichting Rainbow Collective zet zich de komende jaren actief in om haar 

doelstelling te realiseren binnen de financiële mogelijkheden. 

Voorbereidende activiteiten, zoals fondsenwerving en het zoeken van samenwerking 

zijn gestart. Deze activiteiten waren met name gericht op het realiseren van het 

eerste Rainbow Collective Festival. Dit evenement beoogden we in 2022 te 

organiseren. 

Fondsen zijn benaderd en de samenwerking met partners, zoals Arthouse LUX en 

Openbare Bibliotheek Gelderland-Zuid, werd in gang gezet. Dit heeft geleid tot een 

samenwerkingsovereenkomst met Stichting LUX. We zien veel mogelijkheden voor 

deze vormen van samenwerking. 
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Update maart 2022:  

Het bestuur heeft besloten om het Rainbow Collective Festival ‘de Stand van ons 

Regenboogland’ voor 2022 te annuleren vanwege het gebrek aan voldoende 

financiering en voorbereidingstijd. We gaan ons richten op het organiseren van een 

eerste festival in 2023. De komende maanden zal vooral energie worden gestoken in 

het leggen van contacten met fondsen die al een bijdrage hadden toegezegd voor 

2022 en in het benaderen van nieuwe potentiële geldverstekkers. 

Voor de periode tot 2026 heeft de stichting de volgende plannen: 

1. aanvragen fondsen en subsidies voor het eerste Rainbow Collective Festival. 

Het eerste Rainbow Collective Festival vindt plaats in het laatste weekend van 

mei 2023. Een cultuurfestival in samenwerking met Arthouse Lux en de 

Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid. 

2. onderzoek in de Nijmeegse LHBTI+ beweging, politiek en lokaal bestuur voor 

het creëren van draagvlak voor de organisatie van een Roze Zaterdag in 

Nijmegen.  

3. samenstelling van een historische LHBTI-route door Nijmegen. 

4. opzetten van de Vrienden van Rainbow Collective.  

5. organisatie van fototentoonstellingen onder de vlag van Pride Photo 

Nijmegen. 

6. organisatie van deelevenementen tijdens diverse andere evenementen. 

7. ontwikkeling en verhuur van kunstwerken  

8. organisatie van de vervolgedities van het Rainbow Collective Festival jaarlijks 

in het laatste weekend van mei.  

3.  Organisatie 

Adresgegevens: 

Stichting Rainbow Collective 

Daalseweg 165 

6521 GH Nijmegen 

 

Website: 

www.rainbowcollective.nl 
 

Email: 

info@rainbowcollective.nl 
 

KvK-nummer:  

4130156, inschrijving sinds 07-10-21 

 

RSIN:  

863107011 

 

De formele afspraken zijn vastgelegd in de Statuten van Stichting Rainbow 

Collective. 
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3.1  Bestuur 

Stichting Rainbow Collective heeft een onbezoldigd bestuur, dat op afstand 

functioneert. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële controle en stuurt 

op strategie en doelen op langere termijn. 

 

Voorzitter:      Igor van der Vlist 

Penningmeester/secretaris: Pieternel Janssen 

Algemeen lid:   Sander Ederveen 

Algemeen lid:   Wouter Christiaens 

 

 

3.2 Werknemers en vrijwilligers 

Stichting Rainbow Collective heeft geen werknemers in dienst, maar maakt gebruik 

van projectleiders, die op basis van opdrachtovereenkomsten werken aan door het 

bestuur goedgekeurde plannen.  

Daarnaast zal de stichting zo nodig gebruik maken van de inzet van vrijwilligers, 

bijvoorbeeld voor Social Media, brainstormen, communicatie en (bijdragen aan) 

specifieke activiteiten. 

4.  Jaarrekening en begroting 

Jaarrekening 

Voor 2021 is er geen aparte jaarrekening opgesteld. De stichting is pas in oktober 

2021 opgericht en er hebben nog geen economische activiteiten plaatsgevonden. 

De stichting beschikte in 2021 over zeer beperkte eigen middelen. 

Wel heeft de gemeente Nijmegen een financiële bijdrage gegeven om een deel van 

de kosten voor de oprichting (i.c. het opstellen van de statuten) te dekken. 

Voor zover aan de orde is voor de financiën van Stichting Rainbow Collective gebruik 

gemaakt van de bankrekening van Stichting Roze Woensdag, in afwachting van een 

eigen rekening, die met ingang van 23 november 2021 is geopend. 

Vervolgens zijn de tegoeden van Stichting Rainbow Collective overgeheveld naar de 

nieuwe rekening. 

Op 31 december 2021 beschikte Stichting Rainbow Collective over een bedrag van  

€ 2780,43, dat gereserveerd is voor activiteiten die in 2022 zullen plaatsvinden en 

voor het voldoen van noodzakelijke kosten. 

Begroting 

Voor 2022 is nog geen algemene begroting opgesteld.  

Concrete projecten met daaraan gekoppelde begrotingen worden afhankelijk van de 

toekenning opgezet en uitgevoerd. 
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Vastgesteld en ondertekend te Nijmegen door het bestuur in zijn 

vergadering van 13 mei 2022 

 

Het bestuur van Stichting Rainbow Collective, 

 

Igor van der Vlist, voorzitter 

 

Pieternel Janssen, secretaris/penningmeester: 

 

 

 

Sander Ederveen, algemeen bestuurslid: 

 

 

 

Wouter Christiaens, algemeen bestuurslid: 

 

 


