BELEIDSPLAN
Van:
Dr A.H. Heineken Stichting voor de Kunst
Stichting Alfred Heineken Fondsen

Doelstelling van de Stichtingen
De stichtingen hebben als doelstelling de bevordering van wetenschap en kunst, waarbij de
stichtingen trachten dit doel te verwezenlijken door het periodiek beschikbaar stellen van een
prijs aan een persoon/groep van personen die een prestatie op dit gebied heeft geleverd of die
onderzoek doet op dit gebied. De prestatie wordt beoordeeld door een onafhankelijke
wetenschappelijke instelling.
Eenmaal in de twee jaar (in de even jaren) worden door de stichtingen prijzen beschikbaar
gesteld, gefinancierd door de Stichting Alfred Heineken Fondsen. De prijzen bedragen op dit
moment USD 200.000 voor alle winnaars van de wetenschappelijke prijzen en voor de kunst
EUR 50.000 en EUR 50.000 voor de bekostiging van de publicatie van een boek en/of de
organisatie van een tentoonstelling in de breedste zin van het woord. De Stichting Alfred
Heineken Fondsen reikt daarnaast ook nog een prijs van EUR 10.000 uit aan een excellente
jonge wetenschapper, de Heineken Young Scientist Award.
Als onafhankelijke wetenschappelijke instelling staat de Koninklijke Nederlandse Akademie
voor Wetenschappen (KNAW) de stichtingen bij.
Bij het opheffen van de stichtingen gaan de fondsen naar de kunst en wetenschap.

De werkzaamheden
Zoals hierboven omschreven, stellen de stichtingen eenmaal in de twee jaar (in de even jaren)
prijzen ter beschikking. De KNAW helpt de stichtingen bij het kiezen van de prijswinnaars.
De werkzaamheden van de stichtingsbesturen beperken zich daarom tot:
- het beheren van de stichtingen en de fondsen in de Stichting Alfred Heineken Fondsen;
- het beoordelen of de taken, zoals overgedragen aan de KNAW, goed worden uitgevoerd;
- het organiseren van het diner na de prijsuitreiking.
De fondsen
De fondsen in de Stichting Alfred Heineken fondsen zijn op dit moment voldoende om de
doelstelling te bekostigen: eenmaal in de twee jaar de uitreiking van de prijs (prijzengeld +
kosten van de uitreikingsceremonie). Van actieve fondsenwerving is daarom geen sprake. Het
beleggingsbeleid is gericht op het behoud van kapitaal. In samenwerking met de Citibank
wordt hieraan uitvoering gegeven.
De administratie is overgedragen aan Administratie- en Trustkantoor “Pentagon” B.V.
Ernst & Young Accountants, Utrecht, controleert de jaarrekeningen.

De KNAW
Er zijn juryreglementen voor de prijzen. Deze zijn vastgesteld door het bestuur van de
KNAW, in overleg met de stichtingsbesturen.
Eenmaal in de twee jaar worden er uit de leden van de diverse KNAW vakgroepen personen
gekozen om in de vakjury’s plaats te nemen, eventueel aangevuld met niet-leden van de
KNAW. Deze jury’s kiezen de prijswinnaars uit nominaties. Ruim anderhalf jaar voor de
prijsuitreiking schrijft de KNAW hiervoor een “Call for nominations” uit. Bestuursleden van
de stichtingen kunnen de diverse juryvergaderingen bijwonen.
Voor deze activiteiten krijgt de KNAW een vergoeding van de stichtingen.
De winnaars krijgen tijdens een speciale zitting van de KNAW de prijs uitgereikt. De
stichtingen bieden alle genodigden een diner aan.

Taakuitvoering KNAW
Voordat er een nieuwe prijzenronde van start gaat, is er overleg tussen de besturen en de
KNAW over eventuele veranderingen; dit meestal n.a.v. de vorige uitreiking en eventuele
actualiteiten, zoals in 2018 het 30-jarig bestaan van de Kunstprijs.
De leden van de stichtingsbesturen zijn aanwezig bij de prijsuitreiking.

