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Doelstelling / Missie

a) Het realiseren, instand houden, beschermen, exploiteren en promoten van het
internationale publieke kunstwerk Anima Mundi, een krachtcentrale van
bewustwording en verbinding, alsmede daarvan afgeleide werken zoals deze in het
leven zijn of zullen geroepen worden door het kunstenaarsduo Adelheid & Huub
Kortekaas en/of door hen of het bestuur van de Stichting aangewezen derden.
b) Het ontwikkelen, realiseren en promoten van nationale- en internationale
maatschappelijke activiteiten, die direct aan de filosofie van Anima Mundi gerelateerd
zijn.
Het project Anima Mundi wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de grote
transformatie, een wakkerschudden van een nieuw bewustzijn, zonder binding aan
bepaalde politieke, religieuze of morele posities. De stichting beoogt expliciet niet het
maken van winst; eventuele verworven middelen of winst worden aangewend om de
bovenbeschreven doelstellingen te realiseren.
Anima Mundi, een toegankelijk kunstwerk, maatschappelijk en cultureel zeer relevant

Zij tracht haar doel te bereiken:
Door het openstellen van het kunstwerk Anima Mundi in relatie tot hedendaagse
ontwikkelingen op het gebied van pelgrimeren, educatie, samenleving en zingeving.
Bij het realiseren van haar doelstelling is de stichting niet gericht op het maken van
winst. Ook geschiedt het realiseren van de doelstelling zonder binding aan bepaalde
politieke, religieuze of morele posities.

Door samenwerking met overheden, private en maatschappelijke organisaties zo nodig
tot op het niveau van een PPS door in het leven roepen van subentiteiten onder de
Stichting die als PPS bedoeld zijn.
Het werven van fondsen en andere vermogenswaarden, alsmede financieringen ter
realisering van haar doelstellingen in het bijzonder– het internationale kunstwerk
Anima Mundi

Beloningsbeleid:
1. De bestuurders en beleidsbepalers van de Stichting zullen hun werkzaamheden
onbezoldigd en uitsluitend waar dat gewenst en noodzakelijk is op basis van een
onkostenvergoeding verrichten

Uitgeoefende activiteiten
2. De activiteiten van de Stichting zullen voor tenminste 90% bestaan uit het
voorbereiden, financieren, realiseren en exploiteren van het kunstwerk “Anima Mundi”
dat een (via entreepoorten openbaar toegankelijke) monumentale opstelling van 6,66
hoge beelden op een 100 x 14 meter groot ‘plein’ bevat, waarop de mens tot
introspectie en beschouwing van de wereld gebracht wordt.

Financiele verantwoording:
3. Er wordt aan een budget, en investeringen- en exploitatiebegroting gewerkt. De
financiële verantwoording over het boekjaar 2020 zal uiterlijk 1 juli 2021 op deze
website gepubliceerd worden”.

VERMOGEN
Artikel 3.
1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door te ontvangen entreegelden,
bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten.
2. 2 Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
3 door -Vrienden van Anima Mundi – te initiëren

Huidige situatie en activiteit
“Op 1 januari 2020 heeft de Stichting Anima Mundi de culturele ANBI-status verkregen”.
B&W van de Gemeente Beuningen hebben in principe hun medewerking aan de
realisering van het kunstwerk Anima Mundi toegezegd. Op dit moment wordt de
Bestemmingsplanprocedure aangevraagd en de subsidie-aanvragen en fondsenwerving
voorbereid.

Doelgroep
Alle mensen op aarde

