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1. Profiel en doelstelling  
Caribbean Creativity is als stichting opgericht en notarieel geregistreerd op 18 augustus 
2008 (18-08-2008) te Castricum. De stichting bestaat sindsdien uit drie bestuursleden, 
waarvan één tevens de oprichter is. De bestuursfuncties zijn onderverdeeld in een 
voorzitter (Emiel Martens), secretaris (Douwe Dijksterhuis) en penningmeester (Ger Post). 
Daarnaast zijn ook een financieel adviseur, juridisch adviseur en enkele projectmanagers 
onderdeel van het (vrijwilligers)team. De stichting werkt verder regelmatig met stagairs en 
andere vrijwil-ligers bij de inzet van evenementen.  
 
Caribbean Creativity heeft ten doel het ondersteunen en bevorderen van culturele 
creativiteit van kunstenaars afkomstig uit het Caribisch gebied (inclusief de Caribische 
diaspora) en kunstenaars toegewijd aan de Caribische gemeenschap, hierna tezamen te 
noemen ‘Caribische kunstenaars’, door middel van het accommoderen van hun culturele 
praktijken en expressies alsmede het vergroten van hun economische capaciteit en 
concurrentiepositie in de hedendaagse diverse wereld.  
 
2. Actueel beleid en werkzaamheden  
Het beleid van Caribbean Creativity richt zich sinds de oprichting met name op Caribische 
kunstenaars werkzaam op het gebied van film en (audio)visuele cultuur. De 
werkzaamheden waar de stichting zich in de periode 2020-2025 vooral mee bezighoudt, 
reflecteren de drie traditionele sectoren van de filmwereld:  
 
A. Productie — het adviseren en (co)produceren van Caribische en andere filmprojecten;  

B. Distributie — het creëren en beheren van distributie- en marketingkanalen voor 
Caribische films;  

C. Vertoning — het organiseren en houden van (publieke) vertoningen, evenemen-ten 
en lezingen op het gebied van Caribische cinema.  
 
De ondernomen werkzaamheden, en in het bijzonder het organiseren van evenementen, 
worden steeds aangekondigd en gepromoot op de website, Facebookpagina en 
Instagrampagina van de stichting, respectievelijk caribbeancreativity.nl, facebook.com/ 
caribbeancreativity, en instragram.com/caribbeancreativitynl, alsmede op enkele speci-
fieke (Facebook)pagina’s van verschillende evenementen, zoals facebook.com/yard-
vibesamsterdam, facebook.com/fiestaamsterdam, en facebook.com/afrolijk.  
 
3. Fondsenwerving en vermogensbeheer en -besteding  
Het bestuur van Caribbean Creativity verwerft fondsen door middel van giften, donaties, 
subsidies, schenkingen, leningen, opbrengsten van werkzaamheden en andere haar toe-
vallende baten. Het beheer en de besteding van de fondsen en het vermogen ligt ook in 
handen van het bestuur.  
 
Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de 

vermogenstoestand van de stichting, dat daaruit te allen tijde de rechten en ver-

plichtingen kunnen worden gekend. Het boekjaar van de stichting valt samen met het 

kalenderjaar. De jaarrekening wordt door het bestuur binnen zes maanden na afloop van 

het boekjaar vastgesteld en door alle leden van het bestuur goedgekeurd. Daarna wordt 

de jaarrekening gepubliceerd op de website van de stichting. 


