Stichting Vrienden Maarten Engeltjes en PRJCT.Amsterdam
Verslag van de activiteiten 7 juni - 5 augustus 2018
Sinds de oprichting van de Stichting bij notariële akte van 7 juni 2018 hebben de volgende
activiteiten plaats gevonden:
1. Voorbereidende activiteiten na formele oprichting van de Stichting
• Inschrijving Handelsregister - KvK-nr 71916709, gerealiseerd 20-06-2018
• Aanvraag bankrekening: gerealiseerd - IBAN NL81 TRIO 0379 2967 25 t.n.v. Stg.
Maarten Engeltjes
• Opstellen beleidsplan 2018-2019 en Activiteitenoverzicht (gerealiseerd)
2. Activiteiten gericht op het verwerven van de ANBI-status
• Inrichten (tijdelijk) publicatie webpagina op anbi-portaal:
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-vrienden-van-maarten-engeltjes-enprjct-amsterdam/ (gerealiseerd 04-08-2018)
• Indienen Aanvraag beschikking ANBI-status (gerealiseerd 05-08-2018)
3. Activiteiten gericht op het realiseren van een eigen huisstijl en website, of webpagina’s
binnen de nieuwe in ontwikkeling zijnde website www.PRJCT.Amsterdam
• Voorbereiding in samenwerking met Hans van der Woerd, Ontwerper / Fotografie /
WEB, teverns ontwerper van nieuwe website voor Maarten Engeltjes en
PRJCT.Amsterdam (verwachte realisatie begin oktober 2018).
• Voorafgaand daaraan laten produceren van flyers voor Vriendenwerving bij
Wonderfeel, Uitmarkt en rond concerten Vergeten Aria’s in november ’18
(gerealiseerd 20-07-2018; aangepaste versie volgt begin september 2018).
4. Activiteiten gericht op het verwerven van Vrienden-van-het 1e-uur
• Wonderfeel-festival: verspreiden flyers Vriendenwerving tijdens concerten Maarten
Engeltjes & PRJCT.Amsterdam op 20 en 21 juni 2018. Aanbod: Vriendenlidmaatschap
met vrijkaart(en) voor concert op 9/11 in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam
en op 11/11 in de Philharmonie in Haarlem.
• Aangepaste flyers laten maken ter verspreiding op Uitmarkt Amsterdam (24-26 aug.)
• Contact leggen met bestaande relaties, ambassadeurs, die sets van (vrij)kaarten
willen inkopen voor 9/11 om deze weg te geven aan relaties die potentieel Vriend
willen worden (dd. 05-08-’18 reeds 42 kaarten door ambassadeurs gereserveerd en
voorgefinancierd).
• Organisatie van feestelijke start Vriendenstichting op 9/11/18 in na concert in
Muziekgebouw aan ’t IJ – zitplaatsen op balkon aan beide zijden gereserveerd
• Organiseren speciale actie na afloop concert 11/11 in Philharmonie Haarlem.
5. Activiteiten ter voorbereiding van het werven van Vrienden en Geïnteresseerden in 2019
en daarna
• Naast een bestand van betalende Vrienden is een bestand van mailadressen van
“geïnteresseerden” aangelegd die op de hoogte gehouden willen worden van de
activiteiten van Maarten Engeltjes & PRJCT Amsterdam (in compliance met privacywetgeving).

•

Brainstorm bestuursleden tijdens bestuursvergadering 02-08-2018 over passende
activiteiten ter vergroting van het aantal Vrienden, geschikte (haalbare)
tegenprestaties etc. O.a. opzet en planning voor tweemaandelijkse Nieuwsbrief.

6. Op korte termijn te organiseren
• Brainstorm-sessies samen met de Stichting PRJCT Amsterdam over meest wenselijke
opbouw van Vriendenlidmaatschap: zijn alle bedragen welkom? Instapbedrag?
Verschillende categoriën Vrienden?
• Enquête onder Vrienden over wensen voor tegenprestaties
• Plan maken voor speciale activiteit 2019 op bijzondere locatie voor top-Vrienden
• Plannen maken voor werving Vrienden rond volgende projecten/concerten van
Maarten Engeltjes en PRJCT Amsterdam.

