Stichting Carré Fonds
Amstel 115-125
Postbus 20202
1000 HE Amsterdam
T: +31(0)20 52 49 420
fonds@carre.nl
www.carrefonds.nl

IBAN: NL84 INGB 0006 6736 60
BIC: INGBNL2A
KvK Amsterdam nr. 41210154
ANBI registratie: 80 51 80 941

Beknopt beleidsplan Stichting Carré Fonds 2019
Het Carré Fonds
Het Carré Fonds heeft tot doel “het bevorderen van de instandhouding van Koninklijk Theater
Carré, teneinde Koninklijk Theater Carré als naar huidige maatstaven voldoende geëquipeerd
theater te kunnen laten functioneren en het gebouw als cultureel erfgoed in stand te houden.”
Het Carré Fonds wil daartoe activiteiten in Carré bevorderen en ondersteunen, zoals het
voorbereiden en ondersteunen van theaterproducties. Tevens draagt het fonds bij aan
investeringen in gebouw en theater opdat Carré qua behuizing en techniek zich kan meten met de
Europese top theaters en wil zij de betrokkenheid tussen het publiek en het theater vergroten.
Fondsenwerving
Het Fonds tracht haar doelen te bereiken door onder meer:
• Het werven van fondsen bij vermogensfondsen, stichtingen, particulieren en bedrijven,
• De huidige donateurs te behouden,
• Het rendement op het vermogen,
• Het jaarlijks geworven bedrag dient groter te zijn dan het bedrag dat jaarlijks wordt

uitgekeerd, zodat Carré zich ook de komende decennia kan blijven onderscheiden.
Beheer van het vermogen
Het vermogen van het Carré Fonds wordt beheerd door het bestuur van het Carré Fonds, waarbij
het uitgangspunt is dat het vermogen defensief belegd wordt. Het bestuur is onbezoldigd.
Besteding van het vermogen
Het Carré Fonds ondersteunt Carré op drie thema’s:
1. Theaterinnovaties en monument. Hieronder vallen innovaties om succesvol en
vernieuwend te blijven en restauraties om het monument in stand te houden.
2. Talentontwikkeling. Een impuls geven aan talentontwikkeling en programma’s bieden
waar jong theatertalent de ruimte en ondersteuning wordt geboden om zich binnen de
context van Carré verder te ontwikkelen.
3. Theaterproducties. Hieronder wordt vooral verstaan ondersteuning van het Koninklijk
Theater Carré als het gaat om gezichtsbepalende en bijzondere producties.
Aanvragen dienen altijd schriftelijk ingediend te worden en in geval van toekenning moet
tussentijds gerapporteerd worden.
Schenkingen van het Carré Fonds staan vermeld in het jaarverslag.

