BELEIDSPLAN VERENIGING VRIENDEN JAN PIETERSZ. HUIS 2019-2021
1. Doelstelling
De Vrienden hebben tot doel “het bevorderen van de huisvesting van muziekstudenten in Amsterdam, in
het bijzonder door het verlenen van steun aan de te Amsterdam gevestigde stichting: Stichting Jan
Pietersz. Huis.” De vereniging beoogt niet het maken van winst.
2. Activiteiten
Het financieel ondersteunen van projecten die:
- gericht zijn op verwezenlijking van huisvestingsprojecten voor muziekstudenten uitgevoerd door de
Stichting Jan Pietersz. Huis;
Het organiseren van activiteiten voor haar leden
- het verzenden van een nieuwsbrief;
- de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering;
- organisatie van concerten, bezoek aan huizen van de Stichting Jan Pietersz. Huis;
Het inzamelen van gelden die de doelstellingen mogelijk moeten maken door:
- de contributie voor het Vrienden lidmaatschap innen en het werven van nieuwe Vrienden;
- overige donaties en schenkingen te vragen;
- verwerven van periodieke giften;
- verwerven van legaten en erfstellingen.
Het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
3. Beheer van het vermogen
Uitgangspunten:
- financiële middelen worden bij voorkeur niet anders dan rentedragend belegd bij solide Nederlandse
bankinstellingen;
- de administratieve en indirecte kosten worden zo minimaal mogelijk gehouden en hebben louter
betrekking op uitgaven voor bankadministratie- en overboekingkosten, kosten van boekhouding en
controle daarop, kosten van vermogensbeheer, kosten van ledenadministratie, kosten van financieel
advies, eventuele reiskostendeclaraties en overige kleine onkostendeclaraties;
- De Algemene Ledenvergadering stelt jaarlijks de jaarrekening vast die wordt opgesteld door het
bestuur;
- de bestuurders van de vereniging genieten geen beloning of vergoeding voor het verrichten van hun
activiteiten ten behoeve van de vereniging. Een vergoeding van gemaakte onkosten is wel mogelijk.
4. Besteding van het vermogen
- De vereniging zal haar vermogen conform de statutaire doelstelling feitelijk besteden aan haar
doelstellingen;
- Donateurs, schenkers en erflaters steunen de vereniging financieel door middel van eenmalige of
periodieke bijdragen.

