Stichting Vrienden van Jubilate Deo
Naam: Stichting Vrienden van Jubilate Deo
RSIN (fiscaal nummer): 8579.96.940
Postadres: Stationsweg Oost 134, 3931 EW Woudenberg
E-mailadres: info@koorjubilatedeowoudenberg.nl
Telefoonnummer: 06-20135193
KvK: 69752362
Bankrekening: NL66RABO0323587569
Beleidsplan:
Dit beleidsplan is gericht op de jaren 2017-2022
Doelstelling:
De doelstelling van de stichting is verwoord in de statuten in Artikel 2 1:
De stichting heeft ten doel: het (op projectmatige basis) faciliteren en financieel ondersteunen van
concerten, uitvoeringen en andere projecten van de te Woudenberg gevestigde Christelijke Gemengde
Zangvereniging "Jubilate Deo", ….; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Voor de komende beleidsperiode wordt ernaar gestreefd:
• de concerten van Grootkoor Jubilate Deo te faciliteren en financieel ondersteunen voor wat
betreft medewerkenden en locatie
Werkzaamheden bestuur:
Om bovengenoemde beleidsdoelen te halen zal het bestuur de komende tijd zich richten op:
• het oprichten van een comité van aanbeveling voor de stichting
• het verwerven van een goede bekendheid van de stichting oa door een brochure bij concerten
beschikbaar te hebben
• het werven van een bestand van ‘vrienden’ (zowel zakelijk als privé)
Fondswerving:
De fondswerving is geregeld in artikel 3 van de statuten.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- subsidies, donaties en sponsoring;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.
Fondsbeheer:
De penningmeester is belast met het beheer van het vermogen van de stichting. Het beleid is erop
gericht om per jaar de binnenkomende gelden te verdelen over de door Grootkoor Jubilate Deo te
geven concerten of concerten waarvoor een uitnodiging ontvangen is conform de hieronder
genoemde fondsbesteding onder de punten 1 en 2. Fondsbesteding onder 3 behoeft overleg met en
instemming van de voorzitter en de secretaris.
Fondsbesteding:
In de beleidsperiode zullen de gelden worden besteed aan:
1. (een deel van) de kosten van medewerkenden en locatie van de concerten
2. de kosten van de dirigent bij concerten waarvoor Grootkoor Jubilate Deo een uitnodiging voor
medewerking ontvangt

3. bij speciale concerten/projecten zal een bijdrage van de stichting worden opgenomen in de
concertbegroting
Alle genoemde werkzaamheden en fondsbesteding geschieden in overleg met het bestuur van
Jubilate Deo.

