ANBI gegevens Stichting Urwald
Naam
Stichting Urwald, opgericht op 21 januari 2014.
Als werknaam wordt mede gebruikt: Collectief Walden.
RSIN
853663798
Contactgegevens
De stichting is gevestigd in de gemeente Amsterdam.
Bezoekadres: Derde Kostverlorenkade 34, 1054 TS Amsterdam
E-mailadres: info@collectiefwalden.nl
Website: www.collectiefwalden.nl
Doelstelling
Het stimuleren, ontwerpen, produceren en uitvoeren van activiteiten op het gebied van kunst, natuur, filosofie en
wetenschap, in het bijzonder publicaties, (interdisciplinaire) voorstellingen, performances en installaties
(eventueel op locatie) en verder alles dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Beleidsplan
Stichting Urwald wil graag op creatieve wijze bijdragen aan de bewustwording over de waarde en het belang van
landschap en natuur. Hierbij kent de stichting een belangrijke rol toe aan de verbeeldingskracht. Doel is niet
enkel feitelijke informatie over de natuur te verschaffen, maar tegelijk via de verbeeldingskracht
ontvankelijkheid te creëren voor de schoonheid en fragiliteit van de natuur. Dit in de veronderstelling dat deze
ontvankelijk aanzet tot gedragsverandering, te weten een duurzamere en bewustere omgang met de natuur. Op
deze wijze hopen wij de kracht van kunst in te kunnen zetten voor een maatschappelijk nastrevenswaardig doel.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt door het bestuur,
met algemene stemmen, vastgesteld. Ten minste het twee/derde gedeelte van de bestuursleden mogen geen
bloed- of aanverwanten tot in de derde graad van elkaar zijn.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur kan tevens uit
zijn midden een vice-voorzitter benoemen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één
persoon worden vervuld.
Namen van de bestuurders
vacature, voorzitter;
N.C.M. Scholts, vice-voorzitter;
J.A.M. Lamers, secretaris;
L.L. van Mulligen, penningmeester.
Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten
In 2014 heeft Stichting Urwald de voorstelling WALD van Collectief Walden geproduceerd: een choreografie
voor een ontwortelde berk, een mimer en 12 katrollen. Deze theatrale landschapsingreep in het naaldbos werd
ingeleid door een filosoof en een bioloog. Collectief Walden heeft voor WALD samengewerkt met eindregisseur
Eline Arbo. Het project kwam tot stand in samenwerking met het Oerol festival op Terschelling en de
Waddenacademie. De voorstelling van 35 minuten heeft alle negen dagen van het festival (14-22 juni), zeven
keer per dag gespeeld, in de Expeditie. In totaal hebben zo’n 4.500 mensen de 63 voorstellingen bezocht.

Financiële verantwoording 2014

