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BELEIDSPLAN 
Dit beleidsplan is gericht op de jaren 2022 – 2025.  

 

Doelstelling: 
De doelstelling van de stichting is verwoord in de statuten; artikel 2:1: 
‘Het (op projectmatige basis) faciliteren en financieel ondersteunen van concerten, 
uitvoeringen en andere projecten van de te Utrechtse Heuvelrug gevestigde Gemende Koor 
Oriolus’; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

Voor de komende beleidsperiode wordt ernaar gestreefd om de concerten van het gemengde 
koor Oriolus te faciliteren en financieel te ondersteunen voor wat betreft medewerkenden en 
locatie en in het bijzonder het bevorderen van de koorzang in het algemeen. 

Dat doen wij door mensen als vrienden te binden aan het koor (door middel van werving) en 
daardoor de interesse en de waardering voor de artistieke prestaties van het koor en de 
koorzang in het algemeen te vergroten. 

De vriendenstichting draagt bij aan de draagkracht van het koor door het in financiële en in 
andere zin te steunen. De ter beschikking gestelde financiële bijdragen aan het gemengde 
koor Oriolus bestaat voornamelijk uit de ingebrachte gelden, afkomstig van de 
(bedrijfs)vrienden. Incidenteel kan de stichting extra inkomsten als schenkingen en legaten 
ontvangen. 

Het bestuur van de vriendenstichting is in eerste instantie verantwoordelijk voor 
de uitvoering van het beleidsplan. 

 

Organisatie vriendenstichting/Gemengd koor Oriolus 

Het bestuur van de vriendenstichting bestaat uit 3 personen met de functies: 
voorzitter, secretaris en penningmeester. 
 

Alle bestuursleden van de vriendenstichting zetten zich onbezoldigd in voor het 
verwezenlijken van de doelen welke de stichting zich gesteld heeft ten bate van 
het gemengde koor Oriolus, vallende onder de stichting Koor en Muziek 
Activiteiten (KOMUZA) en koorzang in het algemeen. 

De vriendenstichting heeft geen personeelsleden in dienst. 

De bestuursleden van de vriendenstichting onderhouden nauw contact met het 
bestuur van het gemende koor Oriolus/KOMUZA. 

 

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; 
* bij elk concert een brochure beschikbaar te hebben; 
* het werven van (bedrijfsmatige) sponsoren (genaamd: ‘vrienden’) en het bestaande  
   vriendenbestand zo veel mogelijk in stand houden. 
* vernieuwingen stimuleren op het gebied van koormuziek; 
* het bieden van kansen aan jonge, talentvolle musici om zichzelf te ontwikkelen; 



* het realiseren van bijzondere projecten met zowel amateurs als gerenommeerde 
   professionele zangers en/of orkesten. 
* het ontwikkelen van activiteiten op ieder gebied, die kunnen bijdragen aan de  
   verwezenlijking van het doel, waaronder begrepen het verwerven van fondsen. 

Profiel vrienden en voorwaarden: 

Vrienden van het gemengde koor Oriolus voelen zich verbonden met (de 
activiteiten van) het koor en zijn bereid om het koor te steunen. Zij beleven 
plezier aan de koorwerken die door het koor worden uitgevoerd in het algemeen 
en luisteren graag naar dit koor in het bijzonder. Vrienden zijn jong en oud.  
 

Fondswerving: 
De fondswerving is verwoord in artikel 3:1 van de statuten: 
Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door: 
* subsidies, donaties; 
* erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen: 
* opbrengsten van activiteiten van de stichting; 
* 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 het 
Gemengde Koor Oriolus te geven concerten of concerten waarvoor een uitnodiging 
ontvangen is conform de hieronder genoemde fondsbesteding onder de punten 1 en 2.  

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 het Gemengde koor Oriolus een  
    uitnodiging voor medewerking ontvangt; 
3. bij speciale concerten/projecten zal een bijdrage van de stichting worden ogenomen in de     
    concertbegroting. 

Beleid: 
De Stichting Vrienden van Gemengd Koor Oriolus werkt voortdurend aan naamsbekendheid. 
Op de website van het gemengde koor Oriolus is een aparte pagina ingericht voor de 
Stichting Vrienden en over het voordeel van sponsoring. 
Ook in de programma’s van alle concerten staat daarover informatie vermeld en zal er bij elk 
concert een folder worden uitgereikt. 

Alle genoemde werkzaamheden inclusief fondsbesteding geschieden in overleg met het 
bestuur van het Gemende Koor Oriolus, vallend onder de Stichting Koor en Muziek 
Activiteiten. 

 


