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1. Strategie
De statutaire doelstelling van het fonds luidt als volgt:
De stichting heeft ten doel het bevorderen van het muzikale en culturele leven in de stad
Utrecht en in het gebied de onder de culturele uitstraling van de stad Utrecht valt, uitgaande
van TivoliVredenburg, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. nieuw publiek te (doen) werven voor TivoliVredenburg;
b. de uitstraling en sfeerbeleving van en in TivoliVredenburg te (doen) versterken;
c. het (doen) bijdragen aan de instandhouding, het onderhoud, de vernieuwing van en de
bevordering van de activiteiten in TivoliVredenburg;
d. het (doen) aantrekken, beheren en beleggen van gelden ten behoeve van
TivoliVredenburg en het uitkeren van die gelden aan TivoliVredenburg in overeenstemming
met hetgeen daaromtrent met de verstrekkers van die gelden is overeengekomen;
e. het, in goed overleg met het bestuur van Stichting TivoliVredenburg, (doen) ondersteunen
van:
i. getalenteerde jonge musici;
ii. educatieve projecten; en
iii. innovatieve projecten;
f. het, in goed overleg met het bestuur van Stichting TivoliVredenburg, (doen) ondersteunen
van internationale topprogrammering op het gebied van:
i klassieke muziek;
ii. jazz en wereldmuziek; en
iii. popmuziek;
g. al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn.
Het fonds vindt dat de kwaliteit van het programma en de educatieve projecten van
doorslaggevend belang zijn voor de toekomst van TivoliVredenburg. Door middel van het
leveren van bijdragen ter realisatie van het muziekeducatieprogramma van TivoliVredenburg
draagt het fonds bij aan de culturele ontwikkeling van de jeugd. Daarnaast ondersteunt het
fonds vanuit speciaal daartoe door begunstigers bestemde middelen activiteiten op het
gebied van programmering en conceptontwikkeling.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken, in goed overleg met de directie van stichting
TivoliVredenburg door:





het toekennen van financiële bijdragen
het ontwikkelen van eigen initiatieven
het beheren of doen beheren van het vermogen van de stichting.
alle andere activiteiten, welke kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de
doelstelling.

De stichting heeft geen winstoogmerk zoals ook blijkt uit de statuten artikel 3.3. en de
feitelijke werkzaamheden. Het fonds streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit
blijkt uit het feit dat het fonds de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat
komen aan haar doelstelling.
2. Vermogen en wijze van werven
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door
erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten.
Het mecenaatsprogramma wordt op diverse manieren bekend gemaakt. Naast een website
en de presentatie van de mogelijkheden om het TivoliVredenburg Fonds te steunen via
brochures en folders organiseert de stichting evenementen, concerten en ander
bijeenkomsten om middelen te werven die bijdragen aan eerder genoemde doelstellingen.
Donateurs kunnen aan de verschillende programma’s, zoals in paragraaf 1 genoemd,
bijdragen en zelf de hoogte van hun donatie bepalen.
Speciaal voor donateurs die een hogere bijdrage willen doen heeft TivoliVredenburg een
mecenaatsprogramma met geefkringen ontwikkeld. Begunstigers vanaf € 1.000,- per jaar
ontmoeten elkaar in een van de geefkringen. De schenkingen worden ondergebracht in het
TivoliVredenburg Fonds. Vanuit dit fonds worden de specifieke projecten ondersteund.
Donateurs kunnen zelf aangeven voor welk doel of programma de bijdrage bestemd is.
Het TivoliVredenburg Fonds streeft altijd naar een zo persoonlijk mogelijke communicatie
met al diegenen die interesse hebben in de activiteiten van het fonds. Met de leden van de
Kringen onderhouden bestuur, directie en programmaleider contact door middel van
correspondentie en uitnodigingen voor ontvangsten en geselecteerde concerten. Daarnaast
is er veelvuldig persoonlijk contact, worden kringleden gefaciliteerd bij het kopen van
concertkaarten en ontvangen zij alle publicaties die het fonds uitgeeft. Kringleden die de
activiteiten op het gebied van muziekeducatie ondersteunen, worden op de hoogte
gehouden van de projecten van de afdeling Educatie van TivoliVredenburg. Zij hebben de
mogelijkheid de educatieprojecten bij te wonen. Kringleden die de internationale
topprogrammering of het Jong Talent ondersteunen worden door de programmeurs van
desbetreffende genres op de hoogte gehouden en krijgen uitnodigingen om deze concerten
of programma onderdelen bij te wonen.

Bestuur
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Bevoegdheden van het bestuur
Allen gezamenlijk bevoegd
De Stichting TivoliVredenburg Fonds wordt bestuurd door een onafhankelijk en onbezoldigd
bestuur, dat drie leden kent. Nieuwe bestuursleden worden benoemd door het bestuur. Een
bestuurslid wordt op voordracht van de Stichting TivoliVredenburg benoemd. Bestuursleden
worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen worden herbenoemd voor een
periode van vier jaar.
De Stichting heeft geen eigen personeel in dienst. De ondersteunende werkzaamheden,
zoals publiciteit en communicatie, boekhouding en secretariaat worden verricht door
medewerkers van Stichting TivoliVredenburg.
Het bestuur van Het TivoliVredenburg Fonds onderschrijft de Governance Code Cultuur,
waarbij in het bijzonder de positie van het TivoliVredenburg Fonds als fondsenwervende
organisatie ten behoeve van de culturele instelling TivoliVredenburg in ogenschouw wordt
genomen. Daarbij erkent het fonds het belang van het integer en transparant handelen door
het bestuur.
Boekjaar en jaarstukken
Begunstigers van het TivoliVredenburg Fonds ontvangen steeds in maart informatie over de
bestedingen in het voorgaande boekjaar. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het
kalenderjaar. Voor 1 april van elk jaar wordt door de administratie van TivoliVredenburg een
balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt. Deze
jaarstukken worden In de eerstvolgende bestuursvergadering na genoemde datum
goedgekeurd door het bestuur.
Beheer
Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar. Over de besteding van de door het fonds
geworven middelen beslist het bestuur, met inachtneming van de specifieke wensen van de
begunstigers. Het bestuur van het TivoliVredenburg Fonds beslist eens per jaar in zijn
najaarsvergadering over de besteding van de beschikbare middelen. De besluitvorming
geschiedt na overleg met de directie van Stichting TivoliVredenburg, die projecten en
activiteiten ter financiering voordraagt. De giften komen uitsluitend ten goede aan activiteiten
die vallen binnen de doelstellingen van het TivoliVredenburg Fonds.
Besteding van de middelen en besluitvorming
Het TivoliVredenburg Fonds koopt de concertkaarten ten behoeve van donateurs en relaties
in bij de Stichting TivoliVredenburg conform de reguliere prijs. De directe organisatiekosten,
zoals de jaarlijks verschuldigde bijdrage aan de Kamer van Koophandel komen voor
rekening van het fonds. Over alle kosten die door het TivoliVredenburg Fonds worden
gemaakt, wordt in het verslag van het fonds verantwoording afgelegd. Met het bestuur van
Stichting TivoliVredenburg zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop een beroep op het
fonds kan worden gedaan.
Jaarlijks dient het bestuur van TivoliVredenburg een plan in met projecten die voor
ondersteuning door het fonds in aanmerking komen. Op basis van dit plan, dat vergezeld
gaat van een financiële paragraaf waarin een prognose van de financieringsbehoefte wordt
gegeven, neemt het bestuur een besluit over de eventuele toekenning van de aangevraagde
bijdrage en de uitkering van voorschotten.

Na afloop van ieder boekjaar doet het bestuur van TivoliVredenburg aan het
TivoliVredenburg Fonds verslag van de vorderingen en de resultaten van de projecten
waarvoor in het voorgaande jaar steun werd verleend.
Publicatieplicht en jaarverslagen
Het TivoliVredenburg Fonds voldoet aan haar publicatieplicht op haar eigen internetsite:
www.steuntivolivredenburg.nl. Het jaarverslag en een beknopte versie van het beleidsplan
zijn ook op deze website te vinden.
Bestemming liquidatiesaldo
Alle middelen van de Stichting TivoliVredenburg Fonds worden aangewend voor
bovenstaande doelstellingen. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Zoals blijkt uit artikel 12.3 van de statuten zal een batig liquiditeitssaldo moeten worden
besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en
die een soortgelijke doelstelling heeft.
Begroting 2017
Inkomsten
Donaties diverse geefkringen

€ 100.000

Uitgaven
Bijdragen aan kosten activiteiten/concertkaarten

€ 10.000

Directe organisatiekosten

€ 5.000

Programma ondersteuning
Educatie/ Topprogramma/Jongtalent/ Innovatie

€ 85.000

