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Inleiding en Aanleiding 
Als je er op let, valt het eigenlijk pas op. De culturele evenementen in Limburg blijven in Limburg en de 
culturele evenementen in Brabant blijven in Brabant. Vrijwel nooit steekt een evenement, zowel qua 
deelnemers, publiek en PR de grens over. Vreemd eigenlijk, want waarom zou de provinciale grens ook een 
grens moeten zijn in het organiseren van kunst en cultuur? Het lijkt alsof de grens tussen het Limburgse Venray 
en het Brabantse Boxmeer een obstakel is. Er wordt niet of nauwelijks samengewerkt op cultureel of recreatief 
niveau. We staan met de ruggen tegen elkaar gekeerd. Wat ook opvalt, is dat veel culturele evenementen 
traditioneel van insteek zijn, het karakter van een volksfeest krijgen en sterk op elkaar lijken. Artiesten, 
kunstenaars en publiek worden te weinig uitgedaagd, blijven binnen hun comfortzone en verleggen hiermee 
niet hun grenzen. Wat verder opvalt, is de afwezigheid van jongeren, zowel als publiek of als 
deelnemer//kunstenaar. 
 
Dat gegeven was voor een aantal `grensbewoners' uit Brabant (Overloon, Holthees) en Limburg (Venray, 
Geijsteren) reden om aan de slag te gaan met het organiseren van een bijzonder cultureel festival in onze 
'grensregio'. Eind oktober 2014 is daarvoor een stichting opgericht met de enigszins provocerende naam ‘Schijt 
aan de Grens’.   

 
Missie en visie 
Missie 
Schijt aan de Grens wil op cultureel gebied in de grensgebieden Limburg en Brabant waarmaken: 
 

- Kruisbestuiving laten plaatsvinden tussen Brabantse en Limburgse creatievelingen waardoor ook 
nieuwe samenwerkingsverbanden en verbindingen ontstaan; 

- Het Limburgse publiek laten kennismaken met het culturele aanbod van Brabant en omgekeerd; 
- Publiek, artiesten en kunstenaars, zowel professionals als amateurs, uitdagen hun grenzen te 

verleggen om zo tot een bijzonder en vernieuwend programma van hoge kwaliteit te komen; 
- Zowel jongeren als ouderen te betrekken bij kunst en cultuur en te verbinden. 

 
Visie 
Schijt aan de Grens wil 
Creatieve en kunstzinnige grenzen verleggen en creativiteit n het grensgebied vinden, aanjagen en 
samenbrengen. Dit gebeurt door een cultureel festival te organiseren op bijzondere locaties in het grensgebied 
van de gemeenten Venray en Boxmeer. 

 
Doelstellingen 
De stichting Schijt aan de Grens heeft als doel: 

- Het doen bevorderen van nieuwe samenwerkingsverbanden en verbindingen tussen Brabantse en 
Limburgse creatievelingen. 

- Het Limburgs en Brabants publiek, jong en oud, te participeren, kennis te laten maken en verrijken 
met het cultureel aanbod in de grensregio Limburg en Brabant 

- Het aanbieden van een podium voor artiesten en kunstenaars, zowel professionals als amateurs door 
het organiseren van een cultureel festival  

- Het werven van gelden door middel van bijdragen van ondernemers, particulieren en overheid om het 
bovenstaande te kunnen realiseren.  
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Strategie 
We staan nu in het jaar van 2021 en het zijn nog steeds onzekere tijden veroorzaakt door de Covid-19 
pandemie. Het organiseren en realiseren van een festival Schijt aan de Grens in 2021 zoals de vorige edities 
bezit te veel onzekerheden en risico’s en is om die reden doorgeschoven worden naar het jaar 2022. Schijt aan 
de Grens wil verder op de ingeslagen inhoudelijke weg en tegelijkertijd ontstaat het idee om in 2021 een 
kleinschalig cultureel initiatief te realiseren dat een aanloop zal zijn naar het grotere festival in 2022.  
 
Door het bestuur is de data vastgesteld: 
In 2021: op zaterdag 23 en zondag 24 oktober: het kleinschalig initiatief  
In 2022: op zaterdag 3 en zondag 4 september: het grote festival  
.  
Ambities: de nieuwe uitdagingen 
Voor het nieuwe festival zoekt Schijt aan de Grens de grenzen op door nieuwe uitdagingen te formuleren op 
het terrein van inhoudelijke kwaliteit & organisatie. Ze worden hieronder in het kort geïntroduceerd. 
 

1. LandArt  
2. Het versterken van de kernwaarden van Schijt aan de Grens “Klein maar fijn” 
3. Aandacht voor meer diversiteit in programma, publiek en partners  
4. Nieuwe / jonge kunstvormen  
5. Uitbreiden en meer samenwerking met lokale partijen  
6. Meer financiele zekerheid door structurele financiering en 

hoger eigen inkomsten  
7. Grensoverschrijdende  culturele samenwerking: Euroregio 
8. Duurzaamheid  

 
 
De programmacommissie start met de selectie van kunstenaars en artiesten, contact met lokale verenigingen 
en culturele ondernemers om opnieuw een uniek en grensverleggend programma samen te stellen. De PR & 
communicatie draagt zorg voor de publicaties op de website en social media en ontwikkelt ludieke acties om 
de bezoeker te stimuleren het festival te bezoeken. Financien & Subsidies heeft contacten met fondsen en 
subsidienten en vraagt subsidies aan. Het bestuur komt 1 per maand bijeen om de stand van zaken van alle 
commissies te bespreken en om de tijdslijn te bewaken.  
 
 

Organisatie en organisatiestructuur  
Stichting Schijt aan de Grens  
 
Oprichtingsdatum: 29-10-2014 
Kvk nummer: 61778885 
RSIN nummer: 854484425 
Vestigingsplaats: Boxmeer 
Postadres: Hofstraat 11, 5801 BJ  Venray 
Mobiel nummer: 06 12544865  
Website: www.schijtaandegrens.nl 
E-mailadres: info@schijtaandegrens.nl  
 
 
Het bestuur: 
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Technisch voorzitter: Bert Linskens 
Voorzitter: Wilbert Jeuken 
Secretaris: Germien Martens 
Penningmeester: Carla Thielen 
Bestuurder: Jan Fleurkens 
Bestuurder: Patty Hofmans 
Bestuurder: Bert Albers  
 
Onder het bestuur vallen de commissies 
 
Programmering 
Financiën & Subsidie 
Faciliteiten & Horeca 
PR & Communicatie 
 
Er zijn geen werknemers in dienst van de stichting. 
De bestuurders ontvangen een vergoeding op basis van gemaakte onkosten. 
 

Financiën   
De stichting Schijt aan de grens streeft geen commercieel belang of winstoogmerk na. 
  
De stichting Schijt aan de Grens is afhankelijk van inkomsten afkomstig van fondsen, subsidienten, 
gemeentelijke instellingen en Provincie Limburg en de Provincie Brabant. Bij een aantal subsidieverstrekkers en 
fondsen heeft de stichting het maximaal  aantal financiële aanvragen bereikt. Dit heeft als gevolg dat  financiële 
dekking van het festival niet eenvoudig is.   
 
Inkomsten uit activiteiten: de horecavoorzieningen tijdens het festival wordt door de commissie Faciliteiten & 
Horeca georganiseerd. Tijdens het festival wordt een  kleine bijdrage gevraagd voor deelname aan bepaalde 
activiteiten.  
Schijt aan de Grens geeft voor de volgende editie aandacht aan de  kwetsbare doelgroepen waarvoor speciale 
fondsen zijn die we aanspreken. Op onderdelen zoals literatuur zijn er specifieke fondsen die benaderd kunnen 
worden. Door samenwerking met partners willen we meer sponsoring in natura waarbij er geen financiële 
vergoeding gevraagd wordt voor materialen en diensten. 
  
Voor het cultureel festival Schijt aan de Grens wordt vanaf 2021 jaarlijks een post opgenomen ter hoogte van 
 € 5.000 in de kunst-  cultuurnota van de gemeente Venray. Het college van de  gemeente Boxmeer heeft 
besloten om jaarlijks een waarderingssubsidie toe te kennen van € 5.000 voor Schijt aan de Grens en is tevens 
besloten om de organisatie toe te voegen aan de uitvoeringslijst voor waarderingssubsidies. Per 1 januari 2022 
maakt Boxmeer uit van de nieuwe gemeente Land van Cuijk en is het onzeker of het in stand wordt gehouden.  
 
Daarnaast zijn er sponsoren die het festival een warm hart toedragen en bereid zijn om een bijdrage te leveren, 
in financiële of in een andere vorm zoals het sponsoren van de fiscale en boekhoudkundig advies. 
 
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is per 1 juli 2021 ingegaan. Het bestuur heeft een 
reglement en onderwerpen als -goed bestuur- tegenstrijdig belang- aansprakelijkheid-afwezigheid van leden-
stemrecht-toezicht-ontslag uitgewerkt en vastgelegd.  
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Het beheer en besteding van het vermogen 
De stichting is verplicht om in goed beheer de administratie te voeren. 
Uit de administratie moet zichtbaar zijn waaraan het geld is besteed, qua inkomsten en uitgaven. Dit gebeurt 
door middel van het gebruik van een boekhoudkundig systeem, Snelstart.  De eindcontrole wordt uitgevoerd 
door een accountantskantoor.  Eventuele reserves worden aangewend voor de financiering van het volgende 
festival De financiële verantwoording is een onderdeel van de vaststelling van het subsidiebedrag. Gedurende 
de looptijd naar het festival worden de kosten bewaakt en na afloop van het festival wordt binnen twee 
maanden een afrekening met toelichting opgesteld en verstrekt aan de subsidieverstrekker en fondsen. 
 
Het bankrekeningnummer van de stichting Schijt aan de Grens is NL36RABO 0300151357 
 
 

Een cijfermatig beeld van de ontwikkeling van 
het festival 
Cijfers in beeld 
 

2015 2017 2019 2021/ 2022  
 

datum 5 en 6 
september 

26 en 27  
augustus 

24 en 25 
augustus 

23 en 24 oktober 
2021 en 3 en 4 

september 2022  
Aantal locaties 5 4 3 2 
Aantal bezoekers 4.000 6.000 8.000 10.000 
Gemidd. leeftijd  25%= > 65 

34% = 56-65 
26% = 46-55 
15% = < 46 

24%= > 65 
35% = 56-65 
26% = 46-55 
15% = < 46 

24%= > 65 
35% = 56-65 
25% = 46-55 
16% = < 46 

Gemidd.verblijfsduur  28%= 0-3 u 
38% = 3-5 u 
34% = > 5 u 

      19%=0-3 u 
30% = 3-5 u 
51% = > 5 u 

     15%=0-3 u 
28% = 3-5 u 
57% = > 5 u 

Budget/begroting  32.081 51.901 72.435 69.800 
Kosten 26.730 48.606 70.738 69.800 
Aantal unieke 
programma 
onderdelen 

128 147 156 171 

Muziek 44 71 58                 66 

Dans 4 7 2  6 
Beeldende kunst 36 33 56                64 
Culinair 6 14 8 2 
Grafic Art   9 1 
Podiumkunst 38   4 
Literatuur  15 6 4 
Theater  4 19                22 
Foto- & fiilmkunst  3 2 2 
Bezoekerswaardering  8,5  9,2  
Avondprogramma Borderline Grensfeest 

(avondprogramma 
Brabant) 
The Purge part !! 

Geen         Kitsch  
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(avondprogramm
a Limburg) 

Publiekswaardering Dr.Peelen 
Stimuleringsprijs 

 Cultuurprijs 
Venray  

Nominatie 
Peelencultuurprijs 

 
 

 
 

 
 

Balans stichting Schijt aan de Grens 31-12-2020

ACITVA 31-12-2020 31-12-2019 PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019

1.0. Liquide middelen 4.0 Reserves

Kas -€                   -€              Algemene reserve 1.711,88€        1.711,88€     

Rabobank NL67  RABO 1269 3333 80 1,02€                 1,02€            bi j 47,15€             

Rabobank NL36 RABO 0300 1513 57 7.174,01€          8.339,66€     reserve 5.216,00€        4.315,00€     

7.175,03€  8.340,68€     6.975,03€     6.026,88€     

2.0 Vorderingen 5.0 Kortlopende schulden

 Nog te ontvangen subs idies -€                   -€              nog te beta len 200,00€           200,00€        

 Nog te ontvangen overig -€                   -€              Nog te ontvangen facturen -€                 2.113,80€     

-€          -€              Nog te ontvangen declaraties -€                 

200,00€        2.313,80€     

3.0 Vooruitbetaalde bedragen -€                   6.0 Vooruitontvangen bedragen -€              

-€          -€              -€              -€              

Totaal ACITVA  € 7.175,03  €    8.340,68 Totaal PASSIVA  €    7.175,03  €    8.340,68 

2.0 Vorderingen

-€              -€              

5.0 Kortlopende schulden

Nog te ontvangen facturen 31-12-2019 betaald in 2020
Schi jt draa i t 
door….praatprogramma 407,20€        

Actio verhuur rent a  tent 704,44€        

Buma Stemra 1002,16

2.113,80€     

4.0 Reserves

Algemene reserve

sa ldo 31-12-2019 1.711,88€          

bi j:Cul tuurpri js  tbv volgende editie 1.000,00€          

a f: -952,85€            

a f: -€                   

sa ldo 31-12-2019 1.759,03€          1.759,03€     

reserve

sa ldo 31-12-2019 4.315,00€          

bi j: 901,00€             

sa ldo 31-12-2020 5.216,00€          5.216,00€     

6.975,03€     
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Als Stichting Schijt aan de Grens door de Belastingdienst aangewezen wordt als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Dan kan gebruik gemaakt worden van de fiscale voordelen, zoals: 

• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de 
instelling gebruikt voor het algemeen belang. 

• Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen 
schenkbelasting te betalen. 

• Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting. 
• Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan 

een ANBI. 
• Donateurs van een ANBI mogen hun giftenaftrekken van de inkomsten- of 

vennootschapsbelasting. 
• Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de 

ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. 
• Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek. 

 
 
 

Om aangewezen te worden als ANBI moet de stichting voldoen aan alle volgende voorwaarden: 
• De Stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis. 
• De Stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk. 
• De Stichting en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de 

integriteitseisen. 
• De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de 

instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden 
vermogen. 

• De Stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van 
de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven. 

• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden. 
• De Stichting heeft een actueel beleidsplan. 
• De Stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. 
• Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een 

soortgelijk doel. 
• De Stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen. 
• De Stichting publiceert bepaalde gegevens op een internetsite. 

 
 
 
 
 
 


