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Inleiding
De Stichting Hulswit-Fermont-Cuypers is in het leven geroepen om aandacht te besteden
aan , en onderzoek te doen naar, de vooroorlogse Nederlandse architectuur in Indonesië en
dit onderzoek financieel te ondersteunen. De Stichting legt daarbij het accent op onderzoek
naar het werk van Eduard Cuypers (1858-1927), Marius Hulswit (1862-1921) en Arthur
Fermont.(1882-1967) en hun architectenbureaus.
Het bestuur van de stichting is van mening dat het goed is om haar doelstelling en beleid
vast te leggen in een beleidsplan. Het doel van het beleidsplan is richting te geven aan de
werkzaamheden van het bestuur bij het streven de doelstellingen van de stichting te
realiseren. In dit beleidsplan wordt verder beschreven hoe het bestuur fondsen wil werven
en hoe het vermogen van de stichting zal worden beheerd, besteed en uitgekeerd. Dit
beleidsplan zal ter vaststelling worden aangeboden aan het bestuur van de stichting . Het
plan wordt slechts van kracht als het met een meerderheid van stemmen is aangenomen.
Het plan blijft van kracht tot het bestuur, in vergadering bijeen , anders wordt besloten. Het
plan moet gezien worden als een eerste aanzet om te bepalen welke werkzaamheden nodig
zijn om de doelen te verwezenlijken. Te allen tijde kan het bestuur bij meerderheid van
stemmen dit plan wijzigen of amenderen of onderdelen ervan buiten werking stellen.
De Stichting ondersteunt initiatieven die er toe leiden dat de resultaten van betreffend
onderzoek toegankelijk worden gemaakt in de vorm van een of meerdere publicaties voor
geïnteresseerden en anderen die direct of indirect met betreffende gebouwen van doen
hebben. Daarnaast draagt de Stichting financieel bij aan publicaties en lezingen over hun.

Doelstelling
De stichting heeft tot doel:
1. Het stimuleren en/of faciliteren van onderzoek, lezingen, tentoonstellingen en het
laten uitgeven van boeken en andere publicaties met als doel het herleven van de
belangstelling voor mijlpalen in de Indonesisch Nederlandse architectuurgeschiedenis
met name het oeuvre van de bureaus van Ed. Cuypers in Amsterdam , HulswitFermont in Weltevreden en dat van Fermont-Cuypers in Batavia
2. Het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimte zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
3. De stichting heeft geen winstoogmerk
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De stichting tracht haar doelstelling onder meer te bereiken door:
1. Het financieel ondersteunen van onderzoekers, auteurs en redacteuren om te
schrijven over onderwerpen die een bijdrage leveren aan het herleven van de
belangstelling voor de mijlpalen in de Indonesisch Nederlandse
architectuurgeschiedenis
2. Het genereren van publiciteit ten behoeve van betreffende publicaties
3. Bevorderen van onderzoek binnen het in haar doelstelling omschreven werkterrein
4. Bijeen laten brengen van documentatie, het rubriceren en documenteren
5. Stimuleren dat lezingen, symposia, voordrachten worden gehouden
6. Stimuleren dat er publicaties verschijnen

Werkzaamheden van de stichting
Tot de werkzaamheden van de stichting behoren:
1. Beoordelen van aanvragen van projecten;
2. Bevorderen van het onderzoek naar betreffende bureaus en hun oeuvre;
3. Stimuleren van lezingen, publicaties en tentoonstellingen;
4. Uitnodigen auteurs om boeken, artikelen en digitale informatie te schrijven;
5. Zoeken van sponsors en subsidiefondsen;
7. Zoeken van middelen die aandacht van de media trekken
8. Financieel ondersteunen van bovenstaande werkzaamheden.
9. Benoemen directeur
Beoordelen aanvragen voor projecten;
Het Bestuur beoordeelt aanvragen voor projecten en initiatieven die de doelstelling van de
stichting dienen. Aanvragen van auteurs , onderzoekers en andere deskundigen moeten
geschieden in de vorm van een projectplan dat wordt beoordeeld.
Bevorderen van het onderzoek naar betreffende bureaus en hun oeuvre;
Bevorderd wordt dat onderzoek wordt verricht naar het oeuvre van betreffende bureaus in het
toenmalig Nederlands Indië en Indonesië alsmede naar dat van collega tijdgenoten met het oog op
de context van het werk van Hulswit-Fermont-Cuypers.

Stimuleren van lezingen, publicaties en tentoonstellingen;
Gestimuleerd wordt dat er lezingen, publicaties en tentoonstellingen worden gehouden over het
werk van betreffende architectenbureaus als ook van andere bureaus in Nederlands Indië , zowel in
Nederland als in Indonesië.

Uitnodigen auteurs om boeken, artikelen en digitale informatie te schrijven;
Auteurs worden uitgenodigd om boeken, artikelen en andere (digitale) informatie te verzamelen en
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te publiceren voor de specifieke doelgroepen in Nederland en Indonesië. De stichting zal, als de
financiële middelen dat toelaten en tenzij anders overeengekomen is, de auteurs een
royaltypercentage aanbieden, Dit zal niet altijd mogelijk zijn en hangt jaarlijks af van de hoogte van
de sponsorgelden en subsidies die voor een bepaalde uitgave kunnen worden verworven. De auteurs
zal zo mogelijk een contract worden aangeboden, waarin het percentage van de royalties wordt
vastgelegd. Mocht een bepaald boek onverwacht hoge verkoopcijfers halen dan zal het bestuur
besluiten de overmaat aan middelen te doen terugvloeien in het fonds, zodat daarmee
tentoonstellingen en andere producties mogelijk gemaakt kunnen worden.

Zoeken van sponsors en subsidiefondsen;
Om haar doelstellingen te bereiken zal de Stichting Hulswit-Fermont-Cuypers fondsen moeten
verwerven. Het bestuur tracht daartoe sponsoren en subsidiefondsen te vinden die aan het
onderwerp van de publicaties en tentoonstellingen gelieerd zijn en/of laat dit over aan een door haar
te benoemen directeur.

Zoeken van middelen die aandacht van de media trekken;
Het bestuur van de stichting zoekt middelen die de aandacht van de media trekken om daarmee
bekendheid te geven aan haar bestaan en doelstellingen. Een eerste stap in die richting is de
ontwikkeling van een website, die zowel in het Nederlands, Engels als het Bahasa Indonesisch
informatie geeft over haar activiteiten.

Financieel ondersteunen van bovenstaande werkzaamheden;
Met de uit donaties en subsidies verkregen inkomsten van de Stichting Hulswit-Fermont-Cuypers
worden bovenstaande werkzaamheden ondersteund.

Benoemen directeur;
Het bestuur van de Stichting benoemt een directeur met als opdracht om in goed overleg een deel
van haar taken over te nemen.

Het vermogen van de Stichting
Het vermogen van de Stichting zal in eerste instantie worden aangewend voor het verwezenlijken
van haar doel; het mogelijk maken van publicaties, lezingen en tentoonstellingen rond HulswitFermont-Cuypers en hun oeuvre, in Nederland en Indonesië. Het is niet te verwachten dat de
stichting op korte termijn over een overschot aan vermogen zal kunnen beschikken. Mocht de
stichting echter op een gegeven moment over meer vermogen beschikken dan voor de realisatie van
haar publicaties, tentoonstellingen en lezingen noodzakelijk is, dan zal het bestuur overwegen
publicaties van anderen, die het van vergelijkbaar belang acht, financieel te ondersteunen.
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Het rendement van het vermogen van de Stichting Hulswit-Fermont-Cuypers zal te allen tijde voor
het realiseren van de doelstellingen worden aangewend.
Aldus goedgekeurd in de bestuursvergadering van 9 juli 2017.

R.W.Th Norbruis

F.F. Amsing
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