Beleidsplan Stichting Kromme Rijn Concerten 2017-2018
1. Inleiding
1.1 De Stichting (KRC) is, in eerste instantie als vereniging, in 1997 opgezet om
concerten van (klassieke) kamermuziek op professioneel niveau mogelijk te
maken in de Kromme Rijn streek.
1.2 De KRCwordt financieel gesteund door donateurs en particuliere fondsen
voor wie de ANBI-status een belangrijk punt en soms een vereiste is.
2 Gegevens instelling
Naam:
Stichting Kromme Rijn Concerten
RSIN:
809346734
Vestigingsadres: Burg. v.d. Weijerstraat 2
3981 EK Bunnik
Telefoonnummer: 030-657.14.95
KvK-nummer: 30162355
Bankrekening: NL56 RABO 0311 3161 82
3. Beleid en strategie
3.1 Het doel van de KRC is het faciliteren van musici op professioneel niveau bij
het geven van een serie kamermuziekconcerten in de Oude Dorpskerk te Bunnik.
Met als nevendoelen:
a. het bevorderen van de muziekeducatie bij volwassenen en kinderen
b. het bieden van een concertpodium aan jonge musici voor het opdoen van
podiumervaring.
c. het bieden van mogelijkheden aan jonge componisten tot componeren van
nieuwe werken en de uitvoering daarvan.
3.2 De doelgroep van de KRC is de bevolking van de gemeente Bunnik en de
omliggende gemeenten. (Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Houten
en Utrecht).
3.3 De KRC tracht haar doel te bereiken door het doen samenstellen van een
gevarieerd kamermuziekprogramma en het werven van de voor de uitvoering
daarvan, en voor de nevendoelstellingen, benodigde fondsen, boven de
inkomsten uit kaartverkoop, bij de gemeente Bunnik, bedrijven en particuliere
en overige fondsen.
4. Werkzaamheden en activiteiten
4.1 Samenstelling seizoensprogramma met 6 concerten verdeeld over de
maanden september t/m mei.
4.2 Vastleggen concertlocatie voor de speeldata.
4.3. Doen drukken van het seizoenprogramma en plannen verspreiding daarvan.
4.4 Publiceren van de informatie van het seizoensprogramma op de website.
4.5 Doen drukken van concertposters en concertposters en de verspreiding
daarvan.
4.6 Doen drukken van concertprogramma’s en eventuele liedteksten.
4.7 Drukken toegangsbewijzen
4.8 Werven sponsors om de begroting sluitend te krijgen.

4.9 Plannen van de lessen op de basisscholen in de gemeente Bunnik.
4.10 Verkoop van abonnementen en kaarten via de website.
4.11 Voorbereiding en verdelen van de taken op de concertdagen.
4.12 Voorbereiding musicologisch en muziekhistorisch van de inleidingen op de
concerten.
4.13 Voorbereiden muzieklessen op de basisscholen.
5. Bestuur
5.1 Samenstelling bestuur:
Voorzitter:
Cees de Pee
Penningmeester:
Hans Flipse
Secretaris:
Ruth van Houte
Algemeen en P.R.
Vera Van Brande
5.2 Beloningsbeleid Bestuur
Alle bestuursleden en overige medewerkers zijn onbezoldigde vrijwilligers.
Bestuursleden worden geacht te betalen voor de toegang tot de concerten.
6. Financiële gegevens
6.1 Begroting seizoen 2017-2018
Inkomsten

Uitgaven

Subsidie Gemeente Bunnik

€ 2.000

Koninklijke BAM N.V.

2.000

Fonds Podium Kunsten SKIP
600

5.000

Uitkoopsommen artiesten
Lessen op basisscholen

1.000

Donaties

400 Overige kosten concerten

Opbrengst abonnementen

2.000
4.000

1.000

Introducties concerten

Nog te werven fondsen

Opbrengst kaartverkoop

€ 10.800

Huren e.d.

2.000
500

Publiciteit en PR

900

Algemene kosten

600

-----------

----------

€ 16.400
======

€ 16.400
======

6.2 Onzekerheden ten aanzien van fondsenwerving
Verstrekkers van subsidies, sponsors en fondsen zijn de laatste jaren minder
bereid tot meerjarige overeenkomsten en vragen steeds vaker om een ANBIstatus bij de ontvangers van de subsidie.

