Beleidsplan Stichting Vrienden van het Koninklijk Conservatorium (hoofdijnen)
Inleiding
Het Koninklijk Conservatorium Den Haag (KC) organiseert en presenteert ieder jaar ongeveer 500
voorstellingen, concerten, master classes en speciale projecten voor de studenten van het conservatorium,
bijna allemaal toegankelijk voor publiek. In de loop der jaren heeft het KC met al deze activiteiten een flinke
achterban aan zich weten te binden. Vanuit de behoefte om de bezoekers meer te betrekken bij de activiteiten
van het KC en een sterkere band op te bouwen met het publiek is de Stichting Vrienden van het KC op 24
augustus 2015 opgericht.
In dit beleidsplan zijn de doelstelling, de activiteiten en de organisatie van de stichting geformuleerd voor de
periode 2018-2020.
Stichting Vrienden van het Koninklijk Conservatorium is een op zichzelf staand rechtspersoon. Alle middelen
binnen de stichting komen ten goede aan de studenten van het Koninklijk Conservatorium. De stichting heeft
hetzelfde bestuur als de Stichting Fund for Excellence of the Royal Conservatoire (in oprichting).
1. Stichting Vrienden van het Koninklijk Conservatorium
Doelstelling
Naast het reguliere onderwijs zijn de aanvullende projecten zeer belangrijk voor studenten om voorbereid te
worden op de internationale beroepspraktijk. Het KC biedt de studenten de mogelijkheid te leren van de
meesters in het vak door samenwerkingen aan te gaan met gerenommeerde musici en dansers, professionele
orkesten, dansgezelschappen en ensembles. Voorbeelden van dergelijke aanvullende activiteiten zijn het
uitnodigen van gerenommeerde internationale docenten, het aanbieden van master classes en het
organiseren van speciale concerten en voorstellingen.
De ontwikkeling van speciale projecten en activiteiten brengen extra kosten met zich mee die niet uit de
reguliere begroting van het KC kunnen worden bekostigd. De primaire doelstelling van de Stichting Vrienden
van het KC is het financieel ondersteunen van de aanvullende projecten en activiteiten. De secundaire
doelstelling is het opbouwen van een langdurige relatie met KC bezoekers, met als uitgangspunt de
gezamenlijke liefde voor muziek en dans. Om deze doelstellingen te realiseren gaat de stichting
vrienden/donateurs werven.
2. Communicatie en werving
Stichting Vrienden van het KC is een op zichzelf staand rechtspersoon, maar kent een sterke verbintenis met
het KC. Er wordt aandacht besteed aan de komst van de Stichting Vrienden van het KC via een bericht in de
externe digitale nieuwsbrief, een mailing aan alle relaties en bezoekers van het KC en via de website.
Daarnaast is er een bericht geplaatst in de interne nieuwsbrieven, gericht aan medewerkers en docenten van
het KC. Met de seizoensbrochure wordt jaarlijks een kaart meegestuurd om vrienden te werven en ook worden
er flyers en posters in het KC verspreid.
Doelgroepen
Wat betreft de werving van vrienden richten we de het eerste jaren op de volgende doelgroepen:
 Bezoekers van de concerten en voorstellingen van het KC
 Strippenkaartpubliek (een speciale jaarlijkse spaaractie van het KC)
 Klassieke muziekliefhebbers in de regio Den Haag
 Dansliefhebbers in de regio Den Haag
 Ouders van leerlingen en studenten
 Huidige en voormalige partners, relaties van het KC die op persoonlijke vlak willen bijdragen.
 Alumni
Tegenprestaties
Met een bijdrage vanaf €50 per jaar is iemand vriend en donateur van het KC. Vanzelfsprekend zijn ze ook
welkom om een hogere bijdrage te geven. De vriendschap loopt van 1 september t/m 31 augustus (gelijk
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aan het academisch jaar).
Als dank voor de ondersteuning ontvangen vrienden:
 een uitnodiging voor de jaarlijkse vriendenbijeenkomst gekoppeld aan een concert of voorstelling
(voor 2 personen)


vriendenkorting op speciale concerten/ voorstellingen



een vriendenpas



4x per jaar de digitale nieuwsbrief



de jaarlijkse seizoensbrochure thuis op de mat

3. Organisatiestructuur
Het bestuur van de stichting komt ten minste drie keer per jaar bijeen. Vanaf 1 januari 2015 bestaat het
bestuur uit de volgende personen:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Lid
Lid

- q.q. functie directeur van het KC, de heer H. van der Meulen
- de heer H.C.F. Smeets
- de heer J.H.M. Grijmans
- mevrouw H.M. Smit-Boersma
- mevrouw C.M. Hoogweg

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor de uitoefening van hun functie. Een vergoeding
van gemaakte onkosten (bijvoorbeeld reis- of verblijfskosten) door een lid is wel toegestaan.
Uitvoering kernactiviteiten
De uitvoering van de kernactiviteiten van de stichting worden in samenwerking met de afdeling
fondsenwerving van het KC verricht. Deze afdeling wordt ondersteund door de afdeling communicatie. De
afdeling fondsenwerving neemt op uitnodiging van het bestuur deel aan de bestuursvergaderingen en werkt
nauw samen met de bestuursleden om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
De administratie van de stichting wordt uitgevoerd door het bestuur in samenwerking met de afdeling
fondsenwerving en de financiële administratie van het KC. De jaarrekening van de stichting wordt opgesteld
door het bestuur en gecontroleerd door een accountant.
4. Beheer en besteding vermogen
De stichting heeft geen winstoogmerk. Ook uit de feitelijke werkzaamheden van de stichting blijkt dat de
stichting het algemeen belang dient en geen winstoogmerk heeft.
Stichting Vrienden van het KC werft gelden ten behoeve van de doelstelling. Het vermogen van de stichting
wordt gevormd door:
- Donaties
- Schenkingen, erfstellingen en/of legaten
- Subsidies
Iedere uitoefening die een commercieel risico voor de stichting zou kunnen meebrengen, is in beginsel
uitgesloten, op voorwaarde dat beleggingen zijn toegestaan indien terugbetaling van de nominale inleg
redelijkerwijs gewaarborgd is.
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de activiteiten
ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Het dagelijks beheer van de geldmiddelen van de stichting
valt onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester van het bestuur.
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5. Financiën
Jaarlijks wordt in de eerste helft van het (kalender)jaar door het bestuur vastgesteld hoeveel financiële
middelen er ter beschikking worden gesteld voor de aanvullende activiteiten voor het daaropvolgend
studiejaar.
De directeur van het KC doet jaarlijks een voorstel aan het bestuur met projecten die ondersteuning
verdienen van de Stichting Vrienden van het KC.
6. Gegevens Stichting
Stichting Vrienden van het Koninklijk Conservatorium
Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 237-239
2594 AM ’s-Gravenhage
Website: www.koncon.nl/vrienden
Algemeen e-mailadres: vrienden@koncon.nl
Contactpersonen:
Voorzitter bestuur – Henk van der Meulen
h.vandermeulen@koncon.nl
070 – 3151515
Secretaris bestuur – Jaap H.M. Grijmans
j.grijmans@gdnotaris.nl
070 - 2629267
Penningmeester bestuur – Huub Smeets
hu.smeets@gmail.com
Voor algemene vragen:
Afdeling fondsenwerving Koninklijk Conservatorium – Rosa Haker
r.haker@koncon.nl
070-3151440
KvK: 6396532
RSIN: 855471402
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