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1.

Inleiding

Sinds jaar en dag is de Muziekschool Goedhart een begrip in Koudekerk en omgeving.
Teneinde lokaal muziekonderwijs beschikbaar te houden in Koudekerk en kernen/gemeentes in de
direkte omgeving hiervan is besloten de Stichting
S
Muziekschool Goedhart (hierna SMG) op te richten.
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van SMG het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is
besproken en goedgekeurd in de bestuursvergadering
bestuur
d.d. 02-03 2016.
Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast en opnieuw goedgekeurd worden.

2

Versie 0.2
Beleidsplan Stichting Muziekschool Goedhart 2016 - 2021

2.

Strategie SMG

2.1

Kernprincipes SMG

Statutaire doelstelling SMG
1.
a.
b.
c.
d.

De stichting heeft ten doel (artikel 2 van de statuten)
het
et bevorderen van muziekbeoefening
muziekbeoefenin onder kinder en jongeren in Nederland
het bevorderen van muziekeducatie en (muziek)cultuur onder kinderen en jongeren
het toegankelijk
lijk maken van muziekeducatie
het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn

2.
De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemeen belang en beoogt niet het
maken van winst.
3.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ter beschikking stellen
van muziekinstrumenten en muziekale oefen- en opnameruimte. Daarnaast zal de stichting
concerten
n en optredens organiseren die voor een breed publiek toegankelijk zijn. Tevens zal de
stichting fondsen werven om haar doelstellingen te realiseren.

2.2

Winstoogmerk

De SMG heeft geen winstoogmerk en zal er naar streven
streven kostendekkend te opereren zoals blijkt uit
artikel 2.2 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. SMG streeft niet naar winst omwille
van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat SMG de met de activiteiten behaalde
lde opbrengsten ten
goed laatt komen aan haar doelstelling.
2.3

Bestemming liquidatiesaldo

Zoals blijkt uit artikel 12.4 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve
van een ANBI die een soortgelijke doelstelling heeft.
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3.

Beleid SMG

3.1

Activiteiten SMG

De huidige activiteiten
iten beperken zich tot het faciliteren van muzieklessen in de muziekstudio van de
Stichting. Het bestuur kan, in samenwerking met de docenten, de activiteiten en diensten verder
gaan uitbreiden. Mogelijk dat in de toekomst de stichting de basis legt voor een opname studio,
betrokken zal zijn bij het samenstellen van bandjes en ensembles, het organiseren van concerten en
optredens of het verzorgen van muzikale vorming in het primair en voortgezet onderwijs in
Koudekerk en Hazerswoude.
3.2

Werving en beheer van gelden

SMG tracht haar doel ondermeer te bereiken het verwerven van gelden door:
 Het tegen vergoeding beschikbaar stellen van instrumenten, oefen en opname ruimte
 Het (laten) organiseren van muzieklessen en andere activiteiten die hiermee verband houden
 Het organiseren van concerten en optredens organiseren die voor een breed publiek
toegankelijk zijn
De docenten zijn zelf op meerdere muzikale vlakken in de muziek actief, als uitvoerend musicus:
solistisch, in orkesten of bandjes, Het zijn goede, enthousiaste en breed geschoolde docenten
docen
die
de leerlingen daadwerkelijk wat te beiden hebben en in staat zijn op ieder nivo les te geven.
De docenten opereren binnen de organisatie van de muziekschool als zelfstandig ondernemer.
Ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen lespraktijk. Er is dus geen sprake
ake van een
dienstverband met SMG.. De docenten maken alleen gebruik van de faciliteiten van de Stichting.
Het bestuur oefent kwaliteitscontroles uit op de aangeboden lessen. Het bestuur werft nieuwe
docenten om het aanbod te verbreden en de
de dienstverlening te vergroten als daar aanleiding toe
is.
 Het verwerven van donateurs/donaties
De verworven gelden alsmede de andere activa van SMG zullen worden beheerd door het bestuur
van SMG. SMG streeft ernaar de beheerkosten niet meer te laten bedragen
bedr
dan 10%
10 van de
jaarlijkse begroting. De leden van het Stichtingsbestuur van SMG ontvangen géén beloning voor hun
werkzaamheden conform artikel 5 van de statuten. Onkosten gemaakt in het kader van het
uitoefenen bestuursfunctie worden vergoed, mist niet
nie bovenmatig.
3.3

Vermogen SMG

SMG houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene
werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
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3.4

Bestedingsbeleid SMG

SMG besteed de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten/zaken:
 Instandhouding instrumenten collectie, te weten:
o

stemmen, onderhoud,
erhoud, reparatie vervanging en uitbreiding

 Huur gebouwen
 Verzekeringen
 Schoonmaak gebouw alsmede kosten van gas, licht en water
 Afschrijving inventaris
3.5

Beschikken over het vermogen van SMG

Op grond van artikel 6 van de statuten van SMG (bepaling omtrent besluitvorming bestuur) en haar
feitelijke werkzaamheden heeft geen enkel (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen
SMG. Aldus kan geen enkel (rechts)persoon beschikken over het vermogen van SMG als ware het
eigen vermogen.

4.

Overige

4.1

Beloningsbeleid

De leden van het Stichtingsbestuur van SMG ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden
conform artikel 4.5 van de statuten. Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen
bestuursfunctie worden vergoed, mist niet bovenmatig. SMG heeft geen personeel in dienst.
4.2

Beschrijving administrative organisatie
o
SMG

De administratie van SMG wordt gevoerd door de penningmeester.
De jaarrekening van SMG wordt opgsteld door de penningmeester conform artikel 8.2 van de
statuten.
4.3

Publicatieplicht

SMG voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website:
http://www.muziekschoolgoedhart
muziekschoolgoedhart.nl/
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