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Strategie 

De Stichting Vrienden van het Leerorkest is opgericht op 22 juli 2015.  
Zij heeft als statutair doel:   
Het versterken en ondersteunen van de financiële positie en het promoten van  
* de Stichting Leerorkest en:  
* de Stichting Instrumentendepot Leerorkest,  
beiden gevestigd te Amsterdam, Hofgeest 139.  
 
De Stichting Vrienden van het Leerorkest verwezenlijkt haar doel door alle wettige middelen te gebruiken, 
zoals fundraising en het organiseren van wervingsactiviteiten. De op deze wijze verkregen financiële middelen 
bestaan uit giften, donaties, periodieke schenkingen en overige inkomsten.  
 
De ontvangen gelden zullen zoveel mogelijk waardevast worden beheerd, bijvoorbeeld door het plaatsen in 
deposito. De Stichting Vrienden van het Leerorkest heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.4 van de 
statuten. Een eventueel batig liquidatiesaldo zal, zoals blijkt uit artikel 12.3 van de statuten, worden besteed 
ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijk doel als dat van de Stichting 
Vrienden van het Leerorkest.  
 

 

Werkzaamheden  

De activiteiten van de Stichting Vrienden van het Leerorkest bestaan in belangrijke mate uit het verwerven 

van financiële middelen bij particulieren en bedrijven. Deze activiteiten worden uitgevoerd door het 

stichtingsbestuur, cq de bestuursleden. Dit stichtingsbestuur heeft een eigen samenstelling en is geheel 

onafhankelijk van het bestuur van de te begunstigen Stichting Leerorkest en de Stichting Instrumentenfonds 

Leerorkest.  

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Leerorkest bestaat uit:  
 
• een voorzitter (dhr Kees Kok)  
• een secretaris (dhr Vincent de Lange)  
• een penningmeester (dhr Arjen Boer)  
• een algemeen bestuurslid, annex vice-voorzitter (mevr.Willy Koot)  
 
Ter uitvoering van de activiteiten wordt onder meer gebruik gemaakt van mailings, presentaties tijdens 
Leerorkest-uitvoeringen en netwerkcontacten van de bestuursleden.  
 
Voor de ontvangst van alle geldelijke bijdragen is een eigen Bankrekeningnummer beschikbaar: NL57 RABO 
0306 1092 04 Voor het innen van machtigingen van donateurs is een contract bij Rabobank Amsterdam 
afgesloten. De Stichting kan tevens QR codes uitgeven ten behoeve van collectes of donaties bij feest of 
andere gelegenheid.  
 

  



Besteding verkregen inkomsten  

Voor de besteding van de aldus verkregen inkomsten gelden als uitgangspunten:  

• Het financieel beheer berust bij het Bestuur van de Stichting Vrienden van het Leerorkest, in dezen 
vertegenwoordigd door de penningmeester en de voorzitter.  

• Zij zijn gezamenlijk bevoegd tot het verrichten van financiële mutaties en zij leggen verantwoording 
af aan het overige bestuur.  

• Geen enkel persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen het bestuur van de Stichting 
Vrienden van het Leerorkest.  

• Aldus kan geen enkele persoon beschikken over het vermogen, als ware het eigen vermogen.  

• De verkregen inkomsten worden conform de statutaire doelstelling en op gemotiveerde aanvraag 
van de statutair begunstigde stichtingen (de Stichting Leerorkest en de Stichting Instrumentenfonds 
Leerorkest) toegekend. De aanvragen worden daartoe door het bestuur van de Stichting Vrienden 
van het Leerorkest beoordeeld, waarna toekenning en overboeking kan plaatsvinden. - Voor de 
besteding van het ontvangen vermogen gelden de volgende beperkingen:  

• Vermogen met een bestedingsbeperking, opgelegd door de erflater of schenker kan slechts 
dienovereenkomstig worden uitgekeerd  

• Vermogen dat door het bestuur gereserveerd is voor voorziene werkzaamheden: Een bedrag van € 
1.000,-- zal steeds als minimaal vermogen worden aangehouden, om voortdurend aan de eigen 
financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen.  

• De leden van het bestuur ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel 
3.7 van de statuten. Zij ontvangen ten hoogste een vergoeding voor, in alle redelijkheid gemaakte, 
onkosten.  

• De ‘Stichting Vrienden van het Leerorkest’ heeft geen arbeidscontracten ten behoeve van eigen 
werknemers.  

• Het bestuur streeft ernaar het kostenniveau voor de stichting niet boven 5% van de jaarlijks 
ontvangen donaties te laten stijgen.  

 
 

Administratieve organisatie  

De financiële- en bedrijfsadministratie van de Stichting Vrienden van het Leerorkest wordt uitgevoerd door de 

administratie van: Muziekcentrum Zuidoost Hofgeest 139 1102 EG Amsterdam  

De kosten hiervan dienen te vallen binnen het in het voorgaande genoemde streefniveau van 5% van de 
ontvangen donaties. Dit is tevens het post- en bezoekadres van de Stichting Vrienden van het Leerorkest.  
 
Ook wordt van een antwoordnummer voor poststukken gebruik gemaakt. Het volledige adres hierbij luidt: 
Stichting Vrienden van het Leerorkest Antwoordnummer 39190 1090WC Amsterdam  
 
De jaarrekening van de Stichting Vrienden van het Leerorkest wordt opgesteld door DHV Accountancy 
Oslohaven 7b 1448KH Purmerend. De Stichting Vrienden van het Leerorkest voldoet aan haar publicatieplicht 
door middel van een website: www.leerorkest.nl/vrienden. Deze website voorziet, voor zover op dit moment 
mogelijk, in de voorgeschreven informatie. De website zal regelmatig met nieuwe informatie worden 
bijgewerkt.  
 
Een kopie van de statuten kan te allen tijde worden opgevraagd.  
 


