Beleidsplan Amici di Soli 2016-2017.
Het doel van de Stichting
Statutair heeft Stichting Amici di Soli het bevorderen en ondersteunen van klassieke
koormuziek en zang in de meest ruime zin tot doelstelling, en heeft daarbij geen
winstoogmerk.
Hoe Amici di Soli dit wil realiseren.
Dit brengt Amici di Soli in de praktijk door het (doen) organiseren van concerten en
andere uitvoeringen en evenementen op dat terrein. Daar bij ligt qua regio de focus op
Westfriesland en in het bijzonder in Hoorn.
Daarbij wordt ook speciaal aandacht besteed aan activiteiten waarin de inzet van
amateurs wordt gecombineerd met die van professionals. Waar mogelijk willen we dat
ook samen laten gaan met educatieve elementen. We willen ook alle mogelijkheden
benutten om een zo groot mogelijk publiek te enthousiasmeren om zowel actief als
passief van deze kunstvormen te genieten. Gezien de krimp waarin de positie van de
vocale klassieke zang- en koorpraktijk zich lijkt te bevinden, heeft dat bij ons een
bijzondere prioriteit.
Fondsenwerving
Om dat alles mogelijk te maken is het werven van voldoende financiën een
noodzakelijke voorwaarde. Amici di Soli zal daarom heel actief bezig zijn met
fondsenwerving. Dit onder meer door het aantrekken van:
•
•
•
•

Bijdragen uit fondsen.
Donaties.
Legaten en erfstellingen.
Andere schenkingen en bijdragen.

De aangetrokken gelden zullen ook alleen aangewend worden om bovengenoemd doel
te realiseren. Statutair is daarom tevens bepaald dat de bestuurders geen beloning voor
hun werkzaamheden ontvangen. Het creëren van eigen vermogen is ook geen
doelstelling van de stichting. Mocht de stichting ooit worden opgeheven, dan zal het
resterende vermogen bij een stichting met een vergelijkbaar doel worden
ondergebracht.
Culturele ANBI-status.
Om de fondsenwerving te faciliteren zal Amici de Soli in haar eerste jaar de culturele
ANBI status aanvragen. Dit zal naar verwachting uiterlijk in maart 2017 gerealiseerd
zijn. De stichting zal ook een website realiseren waar haar beleids- en
activiteitenplannen op gepubliceerd worden. De verantwoording van activiteiten en de
financiële jaarverantwoording zullen ook op die site ter beschikking worden gesteld.

Activiteiten in de periode 10 november 2016 tot en met december 2017
Gedurende haar eerste bestaansjaar zal Amici di Soli in ieder geval twee uitvoeringen
van het koor van de Oratoriumvereniging Soli Deo Gloria uit Hoorn ondersteunen. Het
betreft:
• Een Tea Concert op 23 april 2017 met een gevarieerd aanbod van koorwerken
van 19e en 20e-eeuwse componisten.
• en een kerstconcert op 17 december 2017 van (een groot deel van) het
Weihnachtsoratorium van J.S. Bach.
Hiervoor zullen gericht fondsen worden geworven om de kosten van deze concerten
geheel of gedeeltelijk te dekken. Daarnaast zal in het bijzonder publicitaire activiteiten
worden uitgevoerd om deze evenementen voor het voetlicht van het brede publiek te
brengen.

