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BELEIDSPLAN STICHTING THEO NIEKUS 
 
De Stichting Theo Niekus is bij notariële akte opgericht op 4 juni 2021. De stichting is gevestigd te 
Amsterdam. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 
Het opstellen van dit beleidsplan is ten behoeve van  
- Het aanvragen van ANBI-status bij de belastingdienst; 
- Het aanvragen en openen van een bankrekening; 
- Transparantie scheppen over de plannen van deze stichting.  
 
Doel 
De Stichting heeft als doel het werk van de overleden beeldend kunstenaar Theo Niekus zo goed mogelijk 
conform zijn laatste wil te beheren. De bedoeling is zijn schilderwerk, zijn analoog en digitaal fotografie 
archief zoveel mogelijk bij elkaar te houden, zijn werk naar buiten brengen en zichtbaar maken voor een 
groot publiek in binnen en buitenland en een Artist-in Residence op te zetten voor jonge straatfotografen.  
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het archief en het werk onder te brengen bij 
gerenommeerde musea, het initiëren van tentoonstellingen en publicaties, het uitschrijven van prijsvragen 
voor jonge straatfotografen en het verzorgen van lezingen.  
 
De stichting is een non-profit organisatie, heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van 
derden. 
 
Bestuur 
Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden. De leden van het bestuur krijgen geen beloning 
voor hun werkzaamheden.  
Bij de oprichting van de stichting bestaat het bestuur uit de volgende personen: 
Mayke Jongsma (voorzitter), Jocelyne Moreau (secretaris) en Huib Zeven (penningmeester). 
 
Activiteiten: 
De plannen van de Stichting Theo Niekus zijn divers en hebben als doel zowel het werk van Theo Niekus 
zichtbaar te maken als zijn intellectueel nalatenschap in leven te houden. 
 
– De prioriteit van de stichting ligt bij het tentoonstellen van Theo Niekus’ ‘Opus Magnum’ Pasatiempo 
Encylopedie en de bijbehorende website te realiseren, een database van de 4000 Pasatiempo Encylopedie 
foto’s met een uitgebreide index en zoekwoorden. 
– Daarnaast is het plan om een publicatie ‘The Beauty of the Real’, met straatportretten waaraan hij de 
laatste 10 jaar van zijn leven aan werkte uit te geven en tentoon te stellen. 
-Tevens hoopt de Stichting de wens van Theo Niekus om een gedeelte van het jaar zijn huis als gastatelier 
beschikbaar te stellen voor de jongeren generatie straatfotografen te kunnen realiseren.  
– Niekus was een gepassioneerd verzamelaar van straatfotografie boeken (ca. 370), maar hij verzamelde 
ook literatuur-, filosofie- en poëzie boeken (ca. 650). Daarnaast had hij een uitgebreide collectie cd’s (ca. 
1500) met Punk en Indie Rock en een grote collectie dvd’s van zijn favoriete filmregisseurs zoals Eric 
Rohmer, Immura, Bela Tarr, Robert Frank, Kurosawa en Alexander Sokurov. Er wordt nagedacht over hoe 
deze collecties ter beschikking gesteld kan worden aan een groter publiek. 
 
Wijze van verwerving van inkomsten 
Op dit moment heeft de stichting nog geen vermogen, maar dit zal worden opgebouwd via donaties van 
vrienden en liefhebbers van het werk van Theo Niekus; subsidies van verschillende cultuurfondsen, musea 
en andere instellingen ten behoeve van het realiseren van tentoonstellingen, publicaties en de website 
Pasatiempo Encyclopedie. 
De stichting is van plan om op de website van de stichting de mogelijkheid van een eenmalige of periodieke 
giften aan te bieden. Een aantal giften zijn reeds toegezegd.  
 
Penningmeester Huib Zeven (belastingadviseur en fiscalist, directeur Zeven CS Belastingadviseurs B.V.) zal 
het financiële beheer en de financiële verslaglegging van de stichting op zich nemen.	
 
Verantwoording 
Het bestuur van de Stichting Theo Niekus zal verantwoording afleggen van haar werkzaamheden via 
verslaglegging op de website van de stichting. 
 
 



Jaarverslag  
Aan het einde van het boekjaar wordt de boeken afgesloten en wordt vervolgens de jaarstukken opgesteld, 
bestaande uit een overzicht van uitgevoerde projecten en de jaarrekening, een balans met baten en 
uitgaven over het betreffende boekjaar.  
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