BELEIDSPLAN 2020

1. Doelstelling en werkwijze
De Stichting Stroopwafelconcerten stelt zich ten doel zonder winstbejag in Nederland
de deelname van ouderen, zieken en eenzamen aan kunst en cultuur te bevorderen.
Daartoe organiseert de stichting concerten voor bewoners in zorgcentra.
Tijdens de concerten stelt de stichting aan elke bezoeker gratis een stroopwafel ter
beschikking. Ze worden in de pauze van de concerten uitgedeeld. De stroopwafels
worden voor dit doel gebakken door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
die werkzaam zijn bij het dagactiviteitencentrum De Oude School te Ermelo.
De stroopwafelconcerten worden gegeven door talentvolle muziekleerlingen / jonge
musici in opleiding.
De stichting heeft de ambitie om in het jaar 2020 ruim 40 en in het jaar 2021 100
stroopwafelconcerten te organiseren.

2. Inkomsten
De Stichting Stroopwafelconcerten haalt inkomsten uit bijdragen van Zorgcentra en
Wijkontmoetingscentra, giften en donaties.

3. Uitgaven
De stroopwafelconcerten worden gegeven door talentvolle jonge musici. De gelden
van de stichting worden gebruikt om deze musici een reële onkostenvergoeding te
geven. Tevens worden de gelden gebruikt om stroopwafels in te kopen bij het
genoemde dagactiviteitencentrum.
De bestuursleden van de Stichting Stroopwafelconcerten doen hun werk voor de
stichting ‘pro deo’. Zij krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden als
bestuurslid.
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De statutaire bepalingen aangaande doelstelling, inkomsten en uitgaven
van de stichting, zoals opgenomen in de oprichtingsakte d.d. 22 januari 2019:

Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel:
a. Het organiseren van concerten op locatie, bij voorkeur in zorginstellingen;
b. Het bieden van een concertpodium aan musici, bij voorkeur musici in
opleiding;
c. Het produceren van stroopwafels in eigen beheer door mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, of deze stroopwafels laten produceren bij een
dagactiviteitencentrum, en deze stroopwafels uitdelen in de pauze van het
concert;
d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
−
−
−
−

subsidies en donaties;
schenkingen, erfstellingen en legaten;
alle andere verkrijgingen en baten;
entreegelden voor een concert inclusief stroopwafel

Artikel 3, lid 5
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten.

