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1.

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Klassieke Programmering Het Muzieklokaal (hierna te
noemen: de “stichting”) 2016-2020. Gekozen is voor een compact meerjarig beleidsplan dat waar
nodig van jaar tot jaar zal worden geactualiseerd en bijgesteld. Zo ontstaat een dynamisch
document, dat een lange termijn richtsnoer biedt voor beleid en activiteiten van de stichting.
Het beleidsplan wordt door het bestuur van de Stichting eenmaal per jaar op actualiteit getoetst en
waar nodig bijgesteld.
2.

Doelstelling

De statutaire doelstelling van de stichting luidt als volgt:
De stichting heeft ten doel het aanbieden, initiëren en bevorderen van klassieke muziek op een
laagdrempelige wijze aan een breder publiek, waaronder begrepen de verzorging van de klassieke
programmering van Het Muzieklokaal, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
3.

Activiteiten

De activiteiten ten behoeve van het realiseren van de doelstelling van de Stichting:
Het organiseren van wekelijkse korte huiskamerconcerten waarbij de musici (jong talent) zichzelf
kunnen profileren en waar het bredere publiek kennis kan maken met klassieke muziek. Elk kort
concert zal voorzien worden van een inleiding en voor iedereen gratis toegankelijk zijn. De stichting
werkt niet met kaartverkoop om de laagdrempeligheid te waarborgen. Er hebben reeds concerten
plaats gevonden met conservatoriumstudenten en verschillende professionals. Verder proberen wij
aan te sluiten bij evenementen in de stad of de klassieke sector. Zo organiseren wij in maart mede
Happy Bachdag en zullen we in juni betrokken zijn bij het Midzomergrachtfestival.
4.

Financiën

Het boekjaar van de stichting vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van het jaar
daaropvolgend. De financiële administratie wordt gevoerd door de penningmeester. Jaarlijks wordt
door de penningmeester de jaarrekening opgemaakt en ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur
van de stichting. De stichting is niet omzetbelastingplichtig.
De stichting ontvangt geen overheidsbijdragen voor de verwezenlijking van haar doelstelling. De
Stichting hecht aan inhoudelijke en financiële onafhankelijkheid ten opzichte van potentiële
donateurs.
Voor de verwezenlijking van haar doelstellingen kan de Stichting niet interen op (de vruchten van)
een reeds bestaand vermogen. Uitvoer van de plannen zal kunnen geschieden met behulp van
fondsbijdragen en eventuele periodieke schenkingen van personen die de doelstelling van de
stichting een warm hart toedragen.
Er loopt een aanvraag om de stichting door de belastingdienst Utrecht als algemeen nut beogende
instelling (ANBI) te laten rangschikken. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden als bestuurder van de Stichting. Eventuele bestuurskosten zullen conform de ANBIregelgeving zichtbaar worden gemaakt in de jaarrekening.
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5.

Bestuur

Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Dhr. E. Verheij
Mw. I. Vrugteveen
Dhr. A. Rijpstra

stichting@hetmuzieklokaal.nl

Raad van Toezicht
Voorzitter:
Lid:

Mw. T. Verheij
Mw. S. van Buuren

talitha@hetmuzieklokaal.nl
sanne@hetmuzieklokaal.nl

6.

Adres- en overige gegevens

Bezoekadres Stichting

Bemuurde Weerd 13
3514 AN Utrecht

Postadres Stichting

Johannes Camphuysstraat 11
3531 SB Utrecht

Mailadres Stichting

stichting@hetmuzieklokaal.nl

Website Stichting

www.hetmuzieklokaal.nl/stichting

KvK nummer

64001199

IBAN nummer

NL44RABO0307496635

RSIN nummer

855483052

3

