Beleidsplan Stichting Nijmegen Orgelstad (SNO)
Typering/ambitie/doelstelling/wijze waarop doel wordt gehaald/ financieel beleid/bestuur/toekomstige activiteiten

Typering van de Stichting Nijmegen Orgelstad
De SNO is een stichting op basis van een ideële maatschappelijke grondslag en vertoont de
daarbij behorende organisatiestructuur; deze is gebaseerd op vrijwilligers met sporadisch
gevraagde professionele ondersteuning. Ook de financieringsstructuur vertoont alle
kenmerken van een stichting wat onder meer inhoudt, dat geen winst wordt beoogd en er geen
beloning of salariëring van bestuur en medewerkers plaatsvindt.
Ambitie
Gezien haar doelstelling staat de aandacht voor nieuwe doelgroepen hoog op de agenda. De
stichting Nijmegen Orgelstad zal activiteiten ontplooien om naast het bestaande ook nieuw
publiek voor de orgelcultuur te interesseren.
Doelstelling
Het bevorderen van een stimulerend orgelbeleid voor alle orgels in de gemeente Nijmegen.
Het laten horen van het rijk, historisch orgelbezit in de gemeente Nijmegen, zodat een breed
publiek kan genieten van de klanken van veelal door publiek geld gerestaureerde orgels.
Wijze waarop doel wordt gehaald
- aandacht wordt geschonken aan verbreding van de contacten met de gemeentelijke instanties
en intensivering van de bestaande contacten met de organisaties die zich met de promotie van
de stad Nijmegen (zoals de VVV, het Gilde, etc.) en van de Stevenskerk bezighouden.
- Er wordt samengewerkt met instanties die cultuur in het onderwijsprogramma promoten en
er wordt met lager, middelbaar en hoger onderwijs overlegd over specifieke educatieve
activiteiten in de orgelcultuur
- organisatie van gratis laagdrempelige stadsconcerten op de zaterdagmiddag door de
stadsorganist
- ondersteuning van amateurs organisten tijdens openstelling van kerken voor publiek
(toeristen/bevolking Nijmegen

Financieel beleid
Werving gelden: De inkomsten van de Stichting Nijmegen Orgelstad bestaan uit donaties,
incidentele/structurele gemeentelijke/provinciale subsidies, inkomsten uit fondswerving en
sponsoring.
Beheer gelden: De gelden worden beheerd door de penningmeester. Er wordt uitsluitend
gebruik gemaakt van een bankrekening (r.c.) en een spaarrekening. Gelden worden niet
belegd of uitgeleend. Er wordt niet gestreefd naar opbouw van vermogen.
Besteding gelden: Ieder jaar wordt vòòr 1 oktober een begroting opgesteld voor het volgende
boekjaar. Het bestuur van de stichting geeft hiermee aan de geschatte inkomsten en de
geschatte uitgaven.

Uitgaven zullen worden aangewend voor projecten zoals omschreven in de doelstellingen van
de stichting.
Bestuurlijke structuur
Bestuurlijk kent de SNO een bestuur bestaande uit drie vrijwilligers. Het bestuur vergadert
voltallig minimaal tweemaal per jaar, waarna de bestuursleden individueel dan wel met
anderen in werkgroepen een aantal taken op gebied van financiën, PR en fondswerving op
zich nemen en uitvoeren.
Toekomstige activiteiten en diensten
1. Gezien haar doelstelling (behoud, versterking en verbreding van de orgelcultuur in
Nijmegen en omstreken) doet de SNO onderzoek naar de positieve effecten van
(boven)lokale samenwerking met andere organisaties in de regio, die zich bezig
houden met behoud van de orgelcultuur.
2. Aandacht wordt geschonken aan verbreding van de contacten met de gemeentelijke
instanties en intensivering van de bestaande contacten met de organisaties die zich met
de promotie van de stad Nijmegen (zoals de VVV, het Gilde, etc.) en van de
Stevenskerk (zoals de Stevenskring, de organisten van de Stevenskerk, etc.) bezig
houden.
3. Gezien haar doelstelling staat de aandacht voor nieuwe doelgroepen hoog op de
agenda. De SNO werkt concrete plannen uit om naast het bestaande ook nieuw
publiek voor de orgelcultuur te interesseren en nieuwe doelgroepen zoals scholieren,
toeristen en specifieke groepen aan zich te binden.

4. Programmering: introductie gratis stadsconcerten door stadsorganist van dertig min.
op de zaterdagmiddagen, concerten met permanente toelichting (jeugd), concerten
met programmering voor ‘bijzondere’ gelegenheden en aan festiviteiten gerelateerde
programmering..
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