
Een BOOST voor CULTURELE SAMENWERKING
tussen CUBA en NEDERLAND
De Sti chti ng Cuban Cultural Ventures organiseert samen met Cubaanse en Nederlandse partners 
culturele projecten. Ook biedt de Sti chti ng Cubaanse kunstenaars en wetenschappers de mogelijkheid 
zich internati onaal te ontwikkelen. Cuban Cultural Ventures is ervan overtuigd dat internati onale uitwisseling en samenwerking op 
het gebied van van kunst, cultuur, kennis en ideeën leidt tot wederzijds begrip en dat dit verrijkend is voor zowel Cuba als Nederland.

De Nederlandse Belasti ngdienst heeft  CCV de Culturele ANBI-status verleend. Dat betekent dat CCV gezien wordt als een Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI) en dat donati es aan CCV aft rekbaar zijn voor de inkomstenbelasti ng. Voor donateurs van culturele 
ANBI’s geldt een extra gift enaft rek. Parti culieren mogen in de aangift e inkomstenbelasti ng 1,25 keer het bedrag van de gift  aft rekken. 
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasti ng vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift  aft rekken in de aangift e 
vennootschapsbelasti ng.  In 2016 wil CCV de volgende projecten organiseren:

Partners
Ofi cina del Historiador de la Ciudad de la Habana, 
Palacio del Segundo Cabo,
Nederlandse Ambassade, Havana

www.cubanculturalventures.com

‘Holland-zaal’ in Oud Havana

Palacio del Segundo Cabo
Dit prachti ge 18e eeuws gebouw ligt in het hartje van Oud Havana aan het Plaza de 
Armas. Het is compleet gerestaureerd en wordt omgetoverd tot een informati ecentrum, 
waar bezoekers alles te weten kunnen komen over de relati e tussen Cuba en Europa. 
Doelgroepen zijn de 60.000 inwoners van Havana Vieja; de twee miljoen inwoners 
van de stad Havana en de toeristen die Havana bezoeken. In dit centrum komt de 
‘Holland-zaal’ oft ewel de Cartografi e-zaal. Hier worden ondermeer de Nederlandse 
cartografen (16e t/m 18e eeuw) geëerd. Nederlandse cartografen waren 
wereldberoemd en hebben ook Cuba vaak lett erlijk op de kaart gezet. Afb eeldingen 
van deze Nederlandse kaarten van Cuba zullen op schermen in de Holland-zaal te zien 
zijn. Ook is er ruimte voor replica’s van atlassen en navigati e-instrumenten. 

Indicati e benodigde bedrag: € 50.000


