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Inleiding 

Stichting Zeister Muziekdagen heeft naast zich een organisatie van Vrienden of donateurs: 
Stichting Vrienden van de Zeister Muziekdagen. Deze stichting ondersteunt de doelstellingen 
van de Stichting Zeister Muziekdagen materieel en immaterieel en beheert het 
Beurzenfonds, dat studenten, die hun bijdrage voor de deelname aan de masterclasses niet 
kunnen betalen, van een beurs voorziet. Het bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers. 
De stichting heeft een eigen website: https://vriendenzeistermuziekdagen.nl. 

 

 

Statuten en doelstelling 

De juridische vorm van de organisatie is een stichting die tevens is aangemerkt als een 
culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Doel is het waarborgen van de continuïteit en de kwaliteit van de activiteiten van de Stichting 
Zeister Muziekdagen, zijnde het bevorderen van de bekendheid en verspreiding van 
kamermuziek en voorts al hetgeen in de meest uitgebreide zin van het woord verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alsmede de bevordering van educatie van jonge musici op 
het gebied van kamermuziek. 

Het bestuur tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het verlenen van financiële en 
organisatorische steun voor de door de Stichting Zeister Muziekdagen te organiseren 
activiteiten en het verwerven en beheren van gelden om aan bovengenoemde doelstellingen 
te voldoen. 
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Activiteiten ter verwerving van inkomsten 

De stichting verwerft inkomsten door het actief benaderen van publiek en mogelijk andere 
belangstellenden om Vriend te worden of anderszins donaties te geven. 

Het beheren van de donaties die de stichting verkrijgt. 

Het beheren van het Beurzenfonds, bedoeld om studenten financieel te ondersteunen bij het 
volgen van het talentontwikkelingsprogramma van de Zeister Muziekdagen. 

Het onderhouden van contact met de Vrienden via mailingen en vermeldingen van 
activiteiten in de nieuwsbrief van de Zeister Muziekdagen. 

Het organiseren van (promotionele) activiteiten, zoals muzikale Vriendenbijeenkomsten. 

Het onder de aandacht brengen van het Beurzenfonds. 

 

Doelstelling voor de komende periode 

Het werven van nieuwe Vrienden (streefgetal in 2024 is 450 Vrienden in totaal) 

Het werven van nieuwe Gouden Vrienden en Periodieke Schenkers, die zich bereid 
verklaren tot ondersteuning voor ten minste vijf jaar met minimaal €500 resp. €200 per jaar. 

Versterking van het Beurzenfonds door dit meer onder de aandacht te brengen. 

Het organiseren van speciale (promotionele) bijeenkomsten voor Gouden Vrienden, 
Periodieke Schenkers en andere grotere donateurs ter versterking van de relatie met deze 
speciale groep betrokkenen. 

Het onder de aandacht brengen van de gunstige fiscale aftrekregelingen van de 
inkomstenbelasting van grotere vastgelegde giften. 

Het onder de aandacht brengen van de mogelijkheid een schenking te doen of legaat na te 
laten aan de Zeister Muziekdagen. 

 

  



   
 

Beheer en besteding van het vermogen 

Het vermogen van de stichting wordt ondergebracht op een bankrekening. 

De secretaris en penningmeester zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van het 
Vriendenbestand, de facturaties en controle van de betalingen. 

De penningmeester maakt jaarlijks een jaarrekening die in de bestuursvergadering wordt 
vastgesteld na goedkeuring door een onafhankelijke kascommissie. 

Van de extra bedragen overgemaakt door de Vrienden vindt jaarlijks een dotatie plaats t.b.v. 
het beurzenfonds. 

Jaarlijks wordt er een bedrag vastgesteld ter ondersteuning van de ZMD inclusief een 
gedeelte vanuit het beurzenfonds, afhankelijk van de aangegeven behoefte in het 
betreffende jaar en passend binnen de budgettaire ruimte van de Vriendenstichting. 

 

 

Zeist, 8 maart 2021 


