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Doel van de stichting
De stichting heeft tot doel 1: het organiseren van exposities door beeldend kunstenaars,
curatoren, grafisch ontwerpers, die op internationaal niveau naam en faam hebben
verworven. 2: het bieden van een of meerdere ‘artist in residence’ plaatsen alwaar
kunstenaars voor een bepaalde periode (vooraf contractueel vastgelegd) kunnen resideren,
werken en exposeren, met als voorwaarde dat zij zich tevens inzetten voor het instituut in
het algemeen en haar cursisten in het bijzonder. 3. het bieden van een pakket van cursussen
gedurende een aantal maanden van het jaar die als basis dienen voor een opleiding in de
beeldende kunst of aanverwante opleidingen. 4. het opzetten van een internationaal netwerk
in het belang van het instituut, de cursisten, de gemeenschap en het eiland. 5. het
organiseren van sociaal culturele projecten. 6. het bieden van een financieringstraject voor
individuen/cursisten die een basiseducatie traject wensen te volgen via het Instituto Buena
Bista met gelden geworven uit donaties dienend voor dit doel (onder de noemer “Vrienden
van het IBB”). 7. De stichting tracht dit doel te bereiken door al datgene te verrichten ter
verwezenlijking van de door haar gestelde doelstelling en daarbij alles wat voor het doel
nuttig of nodig mocht zijn en/of daaraan verbonden of bevorderlijk kan zijn aan te wenden,
waaronder begrepen -doch niet daartoe beperkt- het (doen) exploiteren van een of meerdere
opleidingsinstituten en/of expositielocatie ’s
Beloning voor bestuursleden
Gezien de doelstelling en de financiering van de stichting ontvangen bestuursleden geen
vacatiegeld en kunnen zij bestuursinspanningen en/of tijdsbesteding niet laten compenseren.
Beloning voor personeel (algemeen)
Het management welke zich bezig houdt met de dagelijkse leiding en uitvoering van de
doelstellingen van de stichting als ook de tutors en overige medewerkers ontvangen een
salaris op basis van de door het bestuur van de stichting goedgekeurde salarisstructuur. Basis
voor het salaris is een werkweek van 40 uren.
Beloning voor tijdelijke krachten en vrijwilligers
Het komt voor dat er tijdelijke krachten en/of vrijwilligers werkzaam zijn bij Stichting
Instituto Buena Bista. Vergoeding voor tijdelijke krachten is op basis van de vigerende
salarisstructuur van de stichting en passend bij het werk- en functieniveau van de tijdelijke
kracht. Aan vrijwilligers kan een vergoeding voor reiskosten worden toegekend van maximaal
NAF. 15,- per dag.

