
Missie van de stichting (statutair):
De stichting heeft ten doel het uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen te beogen en wel met name door:
- het exploiteren van een kinderkunstmuseum in Rotterdam
- de activiteiten die de stichting organiseert hebben tot doel het bevorderen van de ontplooiing en de creativiteit van kinderen en
jeugdigen
- de stichting probeert haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van evenementen op cultureel en educatief gebied en alle
andere activiteiten activiteiten die binnen de doelstelling van de stichting vallen.

 
Visie van de stichting (cultuurplan):

Om mee te kunnen doen in de samenleving is het van belang dat je je stem kunt laten horen en dat je anderen kunt laten zien

en voelen wie je bent. Alle kinderen beschikken over verbeeldingskracht, een rijke en onuitputtelijke bron. Bij Villa Zebra

putten we uit deze bron en versterken we de stem van de kinderen. Door dit te doen dragen we bij aan een noodzakelijke en

grotere kansengelijkheid. Wij equiperen kinderen om mee te kunnen doen in de maatschappij. In de komende periode richten

we ons nadrukkelijk op kinderen in achterstandswijken, op kinderen met uitdagingen in het speciaal onderwijs en op kinderen

die door slechte gezondheid ontwikkelingsachterstanden hebben. Bij Villa Zebra ervaren alle kinderen dat zij ‘ertoe doen’ en

dat ze capabel zijn. 
 
Cultuureducatie is in onze strategie de basis, Villa Zebra ontwikkelt cultuureducatie in de vrije tijd voor kinderen van 2-7 jaar en kinderen
van 8-12 jaar. Ook werken we intensief samen met scholen voor primair onderwijs in Rotterdam waarvoor we speciaal aanbod
ontwikkelen.
 

Zakelijk leider:  
Marleen de Bruijne
 

Beloningsbeleid: 
De Raad van Bestuur (Het Bestuur) is onbezoldigd
De zakelijk leider krijgt een beloning in een ZZP-structuur.  De Raad van Bestuur (Het Bestuur) stelt deze beloning vast.
De stichting hanteert voor personeel en ZZP-ers een beloningsbeleid volgend aan de CAO Sociaal Werk.
 

Hoofdlijnen beleidsplan en verslag van de uitgeoefende activiteiten:I
n het jaarverslag van de stichting wordt een verslag opgenomen van de uitgeoefende activiteiten en een vooruitblik naar het beleid voor
het komende jaar. Deze is gepubliceerd op de website.
 
In het cultuurplan leggen wij ons het meerjarenplan vast. 
Je kunt het Villa Zebra Cultuurplan aanvragen via communicatie@villazebra.nl.
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