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1. Inleiding

In dit beleidsplan legt het bestuur van Stichting Vespucci Kwartet, in samenspraak met de
artistieke leiders, het actuele beleid vast. Het beleidsplan kan, indien nodig, aangepast
worden.

2. Missie, doelstelling, strategie & huidige situatie
Missie
Stichting Vespucci Kwartet zet zich volledig in voor het cultureel belang. Met de Stichting
willen artistiek leiders Lisanne Soeterbroek en Douw Fonda in naam van het Vespucci
Kwartet het culturele landschap verrijken en verbreden. Stichting Vespucci Kwartet
organiseert concerten en projecten van hoge artistieke waarde en kwaliteit.
Doelstelling
Het verrijken van het culturele landschap in Nederland.
Het ondersteunen en in standhouden van het strijkkwartet ‘Vespucci Kwartet’.
Het ontwikkelen en uitvoeren van artistieke ideeën van het Vespucci Kwartet, met een
interesse voor actuele ontwikkelingen en/of interdisciplinaire samenwerkingen.
Meer mensen kennis te laten maken met, te laten genieten van en te inspireren door
(klassieke) muziek.
Het presenteren van klassieke muziek op het hoogste niveau.
Het betrekken van jeugd en amateurmusici bij deze initiatieven.
Het verrichten van handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Met haar doelstelling beoogt de Stichting het algemeen belang te dienen.
Stichting Vespucci Kwartet heeft geen winstoogmerk zoals blijkt uit artikel 2.2 van de
statuten. De stichting laat de met haar activiteiten behaalde opbrengsten ten goede komen
aan haar doelstellingen.
Strategie
Door middel van subsidieaanvragen bij gemeenten en cultuurorganisaties als wel door het
werven van donateurs “Vrienden van het Vespucci Kwartet’, hopen wij concerten te kunnen
organiseren die een aanvulling zijn op het cultureel aanbod.

Huidige situatie
Stichting Vespucci Kwartet is opgericht in 2021 en 2022 zal het eerste jaar zijn dat er
concerten zullen worden georganiseerd. Door de Corona-pandemie is het opstarten
langzamer verlopen dan gepland.

3. Beleid & financiën

3.1 De stichting verricht de volgende werkzaamheden:
- Het werven van fondsen en sponsorgelden.
- Het werven en in stand houden van sponsors en vrienden.
- Het organiseren van concerten, projecten en activiteiten.
- Het verrichten van hetgeen met bovenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn.
Overige inkomsten:
Inkomsten bestaan ook deels uit kaartverkoop.
3.2 Beheer gelden
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit
van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
Daarnaast streven we ernaar dat de beheerkosten in redelijke verhouding staan tot de
bestedingen.
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur van de stichting.
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten,
gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuurs- en/of toezichtfunctie, worden
vergoed, mits niet bovenmatig.
3.3 Bestedingsbeleid
De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de projecten die
uitgevoerd worden door Stichting Vespucci Kwartet: het organiseren en programmeren van
diverse concertprogramma’s, door leden van het Vespucci Kwartet en van hoge kwaliteit. Alle
activiteiten zijn toegankelijk voor publiek.
Een eventueel liquidatiesaldo zal moeten worden besteed ten bate van een ANBI met een
soortgelijke doelstelling.
3.4 Jaarrekening
De jaarrekening van Stichting Vespucci Kwartet wordt door de penningmeester/boekhouder
samengesteld op basis van de door de stichting aangeleverde informatie. Deze informatie
beslaat alle financiële stukken van het gehele boekjaar. De jaarrekening bestaat uit de balans
en de staat van baten en lasten met de daarbij behorende toelichting.

4. Publicatieplicht

De Stichting voldoet aan de publicatieplicht door middel van het plaatsen van de volgende
stukken op: https://vespuccikwartet.nl/stichting-vespucci-kwartet/
- Naam van de Stichting incl. KVK en RSIN nummers
- Doelstelling
- Bestuur
- Oprichters
- Contactgegevens
- Beschrijving doelstelling
- Beleidsplan
- Beloningsbeleid
- Agenda met activiteiten en verslagen na afloop
- Verkorte staat van baten en lasten over laatste boekjaar
- Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

5. Projecten – organisatie van concerten
Stichting Vespucci Kwartet organiseert klassieke muziek concerten in Nederland, en dan
voornamelijk in Amsterdam Noord en Utrecht.
Tijdens deze concerten spelen (de) leden van het Vespucci Kwartet, eventueel aangevuld
door andere gerenommeerde musici en/of aanstormend talent.
Alle bovenstaande activiteiten zijn openbaar toegankelijk voor publiek.

6. Organisatie & bestuur
Artistieke leiding – Lisanne Soeterbroek (violiste)
Artistieke leiding - Douw Fonda (cellist)
Bestuur:
Voorzitter – V.B. Schutz
Secretaris – A. A. M. Mevis
Penningmeester – J. Soeterbroek
Emailadres: info@vespuccikwartet.nl
Vestiging adres: Sternstraat 3, 3582 TC Utrecht
Postadres: Werengouw 67, 1024 NM Amsterdam

