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Ons werk 
Als Stichting Noordelijk Verhalen bevorderen wij de ontwikkeling van eenieder die verhalende kunst 
maakt met een connectie aan Noord-Nederland. Dit doen wij doormiddel van het ter beschikking stellen 
van specialisten met vakkennis en het financieel ondersteunen van individuele projecten/producties. 
 
Ons doel 
Het hoofddoel van Stichting Noordelijke Verhalen is het verbeteren van de verhalende cultuur in Noord-
Nederland. Hierbij hebben wij een voorkeur voor beeldende- en literaire kunst. Voor ons vallen de 
volgende verhalende vormen in deze categorie: 
- Films, live action of geanimeerd. 
- Geschreven verhalen, romans, biografieën 
- Fotoreeksen, geëxposeerd of in boekvorm 
 
Wij willen kwantitatief en kwalitatief groei zien in het noorden als het gaat om verhalen die afkomstig 
zijn uit het noorden, of verhalen die verteld worden door noorderlingen. 
 
Geld werven 
De hoofdzakelijke manier waarop Stichting Noordelijke Verhalen haar geld werft is via lokale en 
nationale fondsen. Denk daarbij aan project gebaseerde bijdrages van de Kunstraad Groningen, Stichting 
Beringer Hazewinkel, het Prins Bernhard Cultuurfonds, etc. Wij zijn als stichting niet actief bezig met het 
werven van leden of het verzamelen van giften. 
 
Vermogensbeheer 
Het vermogen van de stichting word besteed op een projectbasis. Per project wordt er geld aangevraagd 
bij verschillende stichtingen en/of culturele instellingen. Het geld dat binnenkomt wordt besteed aan de 
projecten waarvoor het wordt aangevraagd. Enkel een aantal procent (het geld dat jaarlijks nodig is) 
wordt niet besteed aan deze producties, maar wordt gereserveerd voor de onkosten van de stichting. 
Kosten zoals hosting van de website en het oplaten maken van onze jaarcijfers door een professioneel 
accountantsbureau. 
 
Het vermogen word beheerd door onze penningmeester Evert-Jan Berends. De jaarcijfers worden 
opgesteld door Waack Accountants & Organisatieadviseurs, een professionele organisatie die oog houdt 
op onze financiële status. Wij doen dit zodat wij ons als bestuur volledig kunnen richten op het behalen 
van de doelen van de stichting. 
Wij voeren geen beloningsbeleid uit. Dit houdt in dat wij onze leden geen beloning of bonussen betalen. 
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