Vierkant in Vierkant
Projectplan 2018

1. Inleiding
Voor u ligt een projectplan 2018 van de Stichting Vierkant in Vierkant, ViV. De Stichting,
opgericht in 1997, heeft zich o.a. ten doel gesteld om dit werk, met dezelfde naam als de
Stichting, in Leiden gerealiseerd te krijgen. In 2017 is dit doel gerealiseerd.
Het Activiteitenverslag 2017 wordt meegestuurd en is te downloaden op de site
http://www.vierkantinvierkant.nl/.
2. Stichting Vierkant in Vierkant
Het bestuur van de Stichting bestaat uit Petra Hoogeveen, Ron Mittelmeijer en Henry
Verboket. Arjen Pels Rijcken en John Marks zijn adviseur van het bestuur. Sinds begin
2017 heeft de Stichting een Comité van Aanbeveling bestaand uit:






Elco Brinkman, Senator en voorzitter RvT Naturalis
Meta Knol, directeur Museum De Lakenhal
Jan Teeuwisse, directeur Museum Beelden aan Zee en hoogleraar in Leiden
Sandra Smallenburg, kunstredacteur NRC Handelsblad
Jop Ubbens, kunstadviseur.

3. Activiteiten in 2018
Na de realisatie van Vierkant in Vierkant op de tijdelijke locatie op het Stationsplein
naast het IBIS hotel en de feestelijke overdracht aan de gemeente Leiden op 23
september 2017, zullen de activiteiten in 2018 in vergelijking van beperkte omvang zijn.
De volgende activiteiten zullen worden ondernomen:
1. Opstellen Jaarrekening 2017
De Jaarrekening is ontvangen van het administratiekantoor op 24 april 2018
2. Actualiseren ANBI gegevens op de site
Het actuele Activiteitenplan 2018, de financiële stukken 2017, het Jaarverslag 2017 en
het bezoldigingsbeleid worden op de website geplaatst
3. Afleggen van rekening en verantwoording aan fondsen en sponsors en het factureren
van de toegezegde maar nog niet betaalde bedragen
Aan de fondsen, sponsors en bloksponsors zal een afrekening worden gestuurd. De door
Fondsen nog niet uitgekeerde bedragen zullen worden gefactureerd. De beschikbare
bedragen zullen aan een bestemmingsfonds worden gedoteerd waaruit de kosten van de
verwijdering, opslag en definitieve herplaatsing van Vierkant in Vierkant zullen worden
betaald.
4. Afwerking van het betonnen kunstwerk met een deklaag
Het kunstwerk is inmiddels met een ivoorgrijze deklaag afgewerkt.

5. Overleg met de gemeente over het ontwerp van de definitieve plaatsing en het tijdpad
ernaartoe
Met de nieuwe wethouder van Cultuur is contact gelegd.
6. Plaatsing van een bord met de beschrijving van Vierkant in Vierkant en de namen van
de sponsors en bloksponsors
Teksten zijn beschikbaar. Binnenkort wordt opdracht tot constructie van het bord
gegeven.
7. Organiseren van een onthulling van het naambord, in principe tijdens de Open
Monumentendagen
De Open Monumentendagen zijn op 8 en 9 september. Mocht die datum niet haalbaar
zijn voor de realisering van de borden en/of de programmering van de Open
Monumentendagen, zal naar een ander moment worden gezocht.
8. Bijhouden van de website
Gaat om het onderhoud en de actualisering. Rekening wordt gehouden met
mogelijkheden voor merchandising en een betaalmodule.
9. Opstellen van een plan voor de fondswerving voor de ontbrekende bedragen voor de
definitieve plaatsing. Dit plan zal zowel verdere bloksponsoring door particulieren en
bedrijven als werving bij culturele en ideële fondsen omvatten
Dit plan zal in de loop van 2018 worden ontwikkeld. De nog te maken kosten waarvoor
nog geen dekking is, zullen pas worden gemaakt bij de definitieve plaatsing. Over de
datum daarvan vindt overleg met de gemeente plaats.
10. Opdracht tot het schrijven van een publicatie over de geschiedenis van Vierkant in
Vierkant en de realisatie ervan.
Opdracht is verleend aan Machteld Leij. De tekst is inmiddels beschikbaar. Deze zal in
geïllustreerde brochurevorm worden uitgebracht. Nadere beslissing moet worden
genomen over papieren publicatie naast de e-publicatie.

4. Begroting en financiering van de nog te verwachten kosten
Nog te verwachten inkomsten
Omschrijving
Bedrag
Banktegoed op 1-1-2018
15.741
Sponsoring 7 blokken
1.050
Fonds 1818 20% restant
3.000
Prins Bernhardfonds
10.000
Zabawas

3.000

Bouwfonds Cultuurfonds

5.000

RABO Bank Leiden-Katwijk

2.000

Verwachte uitgaven 2018-2020
Omschrijving
Bedrag
Honorarium brochure
3.500
Drukkosten brochure
3.000
Afwerking ViV
3.000
Borden met namen
3.000
sponsors en beschrijving
ViV
Tijdelijk weghalen, opslag
17.000
en terugplaatsen ViV
Afwerking definitieve
15.000
kunstwerk incl bakken
Onthulling borden
1.000
Website
500
Administratie en
1.500
organisatie
Onvoorzien
2.500

Nog te werven inkomsten

10.209

Totaal inkomsten

50.000 Totaal kosten

50.000

Een gedetailleerd overzicht van de begroting van uitgaven en dekkingsplan 2017 voor
de realisatie van Vierkant in Vierkant en de begroting 2018-2020 naar de stand op 1
januari 2018 met een toelichting wordt meegestuurd.

