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Inleiding.
Er is in verschillende geloofsgemeenschappen in Wageningen en omgeving een duidelijke behoefte
om een aantal van de erediensten te vieren met ondersteuning van moderne vocale kerkmuziek.
Voorbeelden hiervan zijn de teksten van Huub Oosterhuis die door verschillende componisten van
muziek zijn voorzien. Door teruglopende ledentallen van deze kerkgemeenschappen worden de
financiële middelen van deze gemeenschappen steeds beperkter. Financiering van professionele
dirigenten en instrumentale ondersteuning wordt beperkt zo niet helemaal afgebouwd. Dit heeft op
termijn tot gevolg dat de kwaliteit van de moderne vocale kerkmuziek achteruitgaat. Een stichting
die in staat is de financiële middelen bijeen te brengen, kan de kwaliteit van moderne vocale
kerkmuziek op verschillende manieren op peil houden, zo niet verbeteren zodat ze voor een breed
publiek beschikbaar blijft

Strategie
Doelstelling van de Agnesstichting.
De Agnesstichting heeft, conform de doelstellingen zoals verwoord in haar oprichtingsacte (Bijlage I),
tot doel het in stand houden en bevorderen van nieuwe mogelijkheden voor moderne vocale
liturgische muziek in Wageningen en omgeving. Dit draagt bij aan een eigentijdse muzikale invulling
van liturgische beleving in bestaande kerken, in oecumenisch verband, nieuwe vormen van spirituele
beleving en die gelegenheden in Wageningen en omgeving waar deze vorm van muziek een bijdrage
kan leveren. Ze ondersteunt activiteiten die tot doel hebben het genoemde repertoire te brengen,
waaronder het laten optreden van jonge musici om moderne liturgische muziek tot uiting te
brengen.

Geen Winstoogmerk.
De Agnesstichting heeft niet tot doel om winst te maken. Wel zal er naar worden gestreefd een
dusdanige reserve op te bouwen dat de stichting in staat is om de financiering van haar
ondersteunende activiteiten te continueren wanneer er plotselinge financiële tegenvallers zijn. Ze
streeft hierbij naar een reserve van minimaal een en maximaal drie maal de jaarlijkse uitgaven.

Bestemming van fondsen bij liquidatie.
Zoals in de statuten van de Agnesstichting onder artikel 14.2 is vermeld zal een eventueel batig saldo
na vereffening ten goede komen aan een door het bestuur te bepalen, algemeen nut beogende
instelling met een soortgelijke doelstelling als de stichting.

Beleid
Activiteiten en werkzaamheden van de Agnesstichting
Promotie.
De Agnesstichting geeft in de periode 2016 – 2017 bekendheid aan haar doelstellingen door het
realiseren van een flyer waarin die in bewoordingen zijn geformuleerd met de bedoeling een breed
publiek aan te spreken.

De Agnesstichting ondersteunt activiteiten die tot doel hebben moderne vocale kerkmuziek op een
kwalitatief hoog niveau te verzorgen, moderne vocale kerkmuziek naar een breder publiek uit te
dragen en specifieke projecten die tot doel hebben repertoire te vernieuwen.

Fondsenwerving
Fondsen bestaan uit donaties van mensen die de doelstellingen van de stichting willen ondersteunen

Voor grotere projecten zal worden nagegaan of financiering vanuit andere fondsen, of uit subsidies
mogelijk is. Bij fondsen kan o.a. worden gedacht aan Kerknet in Wageningen, Katholiek Jeugdbelang

Beheer van het vermogen.
Het vermogen van de stichting wordt met zo min mogelijk risico beheerd. Dit betekent in de praktijk
het onderbrengen op een spaarrekening van een bank die onder toezicht staat van een financiële
autoriteit. In 2015 heeft de Agnesstichting een rekening geopend bij de Triodos bank.
Opbrengsten en kosten dienen over langere termijn met elkaar in evenwicht te zijn. Om
schommelingen aan zowel de inkomsten- als de uitgavenkant op te kunnen vangen wordt een
beperkt vermogen opgebouwd zoals onder “Strategie” is omschreven. Dit betekent dat in 2016 –
2017 er naar wordt gestreefd minder uit te geven dan wordt ontvangen.

Besteding van financiële middelen.
De Agnesstichting ondersteunt activiteiten die tot doel hebben moderne vocale kerkmuziek op een
kwalitatief hoog niveau aan een breed publiek uit te dragen, adat een aanvraag voor financiële
ondersteuning van een specifieke activiteit is ontvangen. Uit die aanvraag moet blijken dat die
middelen zullen worden aangewend ter financiering van een kwaliteitsimpuls, of vernieuwing van
repertoire.
De Agnesstichting ondersteunt specifieke projecten die tot doel hebben om moderne vocale
kerkmuziek naar een breder publiek uit te dragen en specifieke projecten die tot doel hebben het
repertoire te vernieuwen. Hiertoe dienen koren een begroting van een dergelijk project in met een
duidelijke beschrijving van het project en een specificatie van het gevraagde bedrag of eventuele
garantstelling.

Overige
Beloning van bestuursleden.
Bestuursleden van de Agnesstichting ontvangen geen beloning.
Eventuele reiskosten gemaakt ten behoeve van de stichting worden vergoed tot dat niveau waarover
geen afdracht van inkomstenbelasting verschuldigd is.

Administratie.
Van alle bestuursvergaderingen wordt door de secretaris een kort en bondig verslag gemaakt waarin
minimaal wordt vermeld wanneer die is gehouden en wie daarbij aanwezig waren en een
besluitenlijst.
Jaarlijks wordt een verslag opgesteld over de activiteiten van het afgelopen jaar. Het jaar loopt van 1
januari t/m 31 december.

Jaarrekening
De jaarrekening wordt opgesteld door de penningmeester en gecontroleerd door de kascommissie.
De laatste bestaat uit een persoon die lid is van een van de ondersteunde koren en een van de
donateurs van de stichting zijnde geen koorlid. Beide leden van de kascommissie behoren niet to het
bestuur.
Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Publicatie.
De stichting zorgt voor een website die algemeen toegankelijk is en waar informatie over de stichting
kan worden gevonden. Op deze website zal in ieder geval worden gepubliceerd
•
•
•
•

Gegevens van de Stichting zoals samenstelling bestuur, contact gegevens, bankrekening ANBI
nummer, etc.
Het beleidsplan
Jaarverslagen
Jaarrekeningen

Alle donateurs die hun e-mail adres opgeven zullen worden geïnformeerd over actualisering van de
informatie op de website.

