Stichting Gulden Vlies Lindegracht Concerten
Beleidsplan 2019 – 2024
Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het voorbereiden en verzorgen van de uitvoering van een
jaarlijkse serie grachten concerten in de gemeente Alkmaar, alsmede van concerten op
andere locaties, huiskamerconcerten en dergelijke. Tot dit doel behoort niet het doen van
uitkeringen aan de oprichters en/of hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
Strategie:
De stichting beoogt het algemeen nut.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- Het creëren van een draagvlak voor grachten concerten naar het
“Prinsengrachtmodel” bij overheid, bedrijfsleven en andere betrokkenen;
- Het organiseren en (doen) uitvoeren van vorenbedoelde concerten;
- Het verwerven van financiële middelen onder meer door sponsoring.
Financiële aspecten:
De stichting zal, om haar doelstelling te kunnen verwezenlijken, financiële middelen
verwerven, onder meer door sponsoring en subsidiering.
Verwervingskosten zijn niet aanzienlijk. Deze bestaan voornamelijk uit drukkosten voor
flyers, affiches, banieren, alsmede kosten voor digitale advertentieborden, advertorials in
dag- en weekbladen, etc.
De beheerskosten bestaan voornamelijk uit het in stand houden van de website en de
Facebookpagina.
Het overgrote gedeelte van de kosten wordt door de stichting uitgegeven aan de realisatie
van de concerten , zoals podium, stoelenhuur, musici en geluid/licht.
Eventueel overtollig vermogen van de stichting zal worden gebruikt om de doelstelling van
de stichting , te weten het bevorderen van het culturele leven in Alkmaar en omstreken, te
bevorderen. In de periode , waarop dit beleidsplan betrekking heeft, worden vooralsnog geen
uitkeringen voorzien.
De stichting zal bij een ontbinding een eventueel batig saldo besteden aan een algemeen nut
beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de stichting.
Voor recente jaarstukken wordt verwezen naar de website van de stichting, een en ander ter
financiële verantwoording door de stichting.

Toezicht:
Gedurende de vigerende beleidsperiode worden naar verwachting geen personeelsleden
ingezet. Onderhoud van de website en de Facebookpagina geschiedt intern. Het bestuur
houdt volledig toezicht op het naleven van de doelstellingen der stichting.
Beloningsbeleid:
De bestuurders en andere vrijwilligers van de stichting ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden. Wel kunnen bestuurders een vergoeding krijgen van de kosten, welke zij
redelijkerwijs in de uitoefening van hun functie hebben gemaakt.
Activiteiten:
De activiteiten van de stichting zullen in het tijdvak van het onderhavige beleidsplan
voornamelijk bestaan uit het voortgaand organiseren van (grachten -)concerten, waardoor
vooral jongere Nederlandse musici de kans krijgen op te treden voor een groot publiek in een
informele setting. Voorts zal de stichting zich beijveren met het enthousiasmeren van de
bevolking van Alkmaar en omstreken om de door de stichting georganiseerde gratis
concerten bij te wonen, waardoor het culturele leven in Alkmaar en omstreken zal worden
bevorderd.
Bestuur:
Voor het seizoen 2019-2020 bestaat het bestuur uit de navolgende personen:
Mr. H.R.M. Jenné, voorzitter,
Drs. J.H. Groeneveld, vice-voorzitter,
H.G. Visser, secretaris,
Drs. B. Zandstra, penningmeester,
J. van Duin, bestuurslid.
Alkmaar, mei 2019

