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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.  

 

De middelen die we aanwenden:  

 

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

• Open Dag op de Koorschool  

• Ondersteuning bij Diverse festivals, reizen en optredens. 

• Eigenbriefpapier met herkenbaar logo 

• Flyers 

• Advertenties 

• Vipcard voor de Vrienden, voor korting bij concerten en op cd’s etc. 

• 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: 

 

De Stichting wil zich nog meer aansluiten bij de kalender van activiteiten van de Koorschool. 

Daartoe zoekt de Stichting nauwere samenwerking met het Muziekinstituut. 

 

Ook in het benaderen van mogelijke sponsors en donateurs ziet de stichting veel meerwaarde 

in deze samenwerking. 

 

De stichting heeft het voornemen om middels intensieve campagnes het aantal Vrienden 

verder te doen toenemen. Hoe deze campagnes vorm zullen krijgen is nog onderwerp van 

gesprek.   

 

Financiën 

 

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 

portikosten.  

De Vipcard, in 2012 voor de Vrienden geïntroduceerd, is gesponsord. 

 

De Stichting heeft geen kredietfaciliteit. Bij ABN-AMRO 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 incasso contract gesloten met ABN-AMRO dat de mogelijkheid 

biedt om donaties – onder voorwaarden – automatisch te incasseren. 


