
 

 

 

Beleidsplan 2021-2025 

 
Algemeen 

De Stichting Vrienden van de St. Bavo Koren is gevestigd te Haarlem en heeft ten doel 

gelden te verwerven en te beheren teneinde deze aan te wenden voor het bevorderen van de 

kennis en de praktijk der kerkmuziek en liturgie in het algemeen en in het bijzonder het 

ondersteunen van de werkzaamheden uitgevoerd door Stichting Muziekinstituut van de 

Kathedraal Sint Bavo. Aldus artikel 2 van de statuten. 

 

Onze inspanningen zijn gericht op het werven van donateurs en daarmee op het genereren 

en continueren van opbrengsten uit donaties. 

 

Het tweede doel van de Stichting is publicitair ondersteuning te verlenen, teneinde de 

bekendheid van de koren te vergroten, in binnen- en buitenland. Een bekendheid die ook 

financieel vruchten moet gaan afwerpen.  

 

 

Evaluatie 2016-2020 

Het vorige beleidsplan was opgesteld voor de periode 2017-2020. Voor 2016 was geen nieuw 

beleidsplan opgesteld, maar is verder gewerkt vanuit het bestaande plan. 

 

In deze planperiode is met regelmaat een nieuwsbrief uitgebracht (gemiddeld zo’n drie keer 

per jaar). Daarin werd aandacht besteed aan evenementen en bijzondere gebeurtenissen, 

van Kerst tot Pasen en van concert tot tournee. 

 

Tevens is het bestuur in deze periode behoorlijk gewijzigd door het geplande aftreden van 

een aantal bestuursleden en het overlijden van de voorzitter. Er zijn 4 nieuwe bestuursleden 

voor in de plaats gekomen die het bestuur flink verjongd hebben en zo kunnen zorgen voor 

nieuwe en frisse ideeën. 

 

In 2013 is de Stichting Vrienden gestart met een actie gericht op Periodiek Schenken en nog 

steeds komen er elk jaar periodieke schenkers bij. 

In 2019 hebben we als Stichting Vrienden 38 donateurs die jaarlijks een schenking doen. 

 

Jubileumjaar 2016 veroorzaakte veel werk voor de Vrienden. Er werden fondsen geworven in 

verband met een nieuwe installatiemis die speciaal werd gecomponeerd, en in de zomer is 

een jubileumconcert georganiseerd inclusief een serie workshops. 

Voor de Stichting Vrienden was het daarnaast heel bijzonder dat in oktober 2016 het tournee 

van de Bavo Cantorij naar Portugal volledig door de Stichting kon worden geregeld. 

 

Vanwege dit succes hebben de Vrienden ook in 2019 weer een tournee naar Portugal 

georganiseerd en hiervoor sponsorgelden binnen gehaald. En ook nu weer volledig door de 

Vrienden georganiseerd. 

 

Daarnaast heeft de Stichting een financiële bijdrage geleverd aan verschillende projecten 

waaronder de Tournee van het Kathedrale Koor naar New York in 2020. 

 

Op financieel gebied is deze planperiode het vermogen gestabiliseerd en werden de 

boekjaren afgesloten met een ruim positief resultaat. We zien dan ook terug op een 

succesvolle beleidsperiode. 

 

 

 

 

 



 

Plannen voor de periode 2021-2025 

 

Algemeen 

De verwachting is dat er in deze planperiode de huidige penningmeester een stapje terug zal 

doen, waardoor er een vacature ontstaat voor deze functie. 

  

De middelen die we aanwenden zullen niet veel wijzigingen ondergaan:  

• Per jaar twee a drie nieuwsbrieven, breed verspreid onder donateurs 

• Stimulering van communicatie per email, ter beperking van portokosten 

• Open Dag op de Koorschool  

• Ondersteuning bij diverse festivals, reizen en optredens. 

• Flyers 

• Advertenties 

• Financiële ondersteuning bij het maken van bijvoorbeeld CD’s en Dvd’s 

• Ontmoetingen met donateurs/vrienden en koorleden 

• Website www.vriendensintbavo.nl 

• Honoreren van verzoeken om bijdragen van het muziekinstituut 

• Contact met (lokale) media 

 

 

Plannen voor komende vier jaar: 

-Uitbouw van ‘reguliere’ donateurs. De afgelopen periode is er veel aandacht geweest voor 

het werven van periodieke schenkers. De komende periode zullen we proberen om het aantal 

reguliere donateurs ook verder uit te bouwen. 

 

-Werven van meer nieuwe donateurs door stoppende koorleden actiever te benaderen om 

Vriend te worden 

 

-Samenwerking zoeken met de commissie fondsenwerving van het Muziekinstituut 

 

-Specifieke acties gericht op het terrein van ‘erfenissen en legaten’. Daartoe wordt overlegd 

met mensen die deskundig zijn op het benaderen van potentiële donateurs, als het gaat om 

nalatenschappen. 

 

-Meer doelsubsidies. We hebben gemerkt dat sommige sponsors het waarderen als we 

‘specifieke’ doelen ondersteunen, in plaats van een algemene ondersteuning van de 

exploitatie. Dat zal verder worden uitgewerkt. 

 

-Vernieuwing van het beeldmerk van de Stichting Vrienden en aanpassen van de website. 

 

Financiën 

We zullen stabilisering van het vermogen blijven nastreven. De Stichting voert een zeer 

restrictief beleid met betrekking tot de kosten. De Stichting heeft geen medewerkers. Het 

bestuur bestaat uit vrijwilligers en de activiteiten worden ontplooid op volledig vrijwillige 

basis door mensen die het Muziekinstituut en de Koorschool Haarlem een warm hart 

toedragen. We maken maximaal gebruik van de middelen email en website ter vermijding 

van portokosten.  

De Stichting heeft geen kredietfaciliteit. Bij de ABN AMRO Bank wordt een rekening-courant 

rekening gehanteerd waarop de donaties worden geïnd, met daarnaast een spaarrekening die 

bedoeld is om de rente opbrengsten van het vermogen te optimaliseren. 

In 2011 heeft de Stichting een incassocontract gesloten met de ABN AMRO Bank dat de 

mogelijkheid biedt om donaties – onder voorwaarden – automatisch te incasseren. 

Tevens is er sinds 2017 een rekening geopend bij de ING-bank ter vereenvoudiging (maar 

wel onder voorwaarden) van het automatisch incasseren van donaties. 

http://www.vriendensintbavo.nl/

