Stichting ConcertCheck
Beleidsplan 2018-2021
Doelstelling
De stichting heeft als doel het, ter bevordering van het culturele leven in Nederland,
voorbereiden en verzorgen van een zo volledig mogelijke opgave van plaats, datum en
tijdstip van muziekuitvoeringen in Nederland en de online publicatie hiervan, en het
verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel
behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of hen die deel uitmaken van organen
van de stichting.
Strategie
De stichting beoogt het algemeen nut.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door;
• het scheppen van draagvlak bij overheid, bedrijfsleven (waaronder horeca), en andere
betrokkenen, teneinde te komen tot een zo volledig mogelijke invulling van de
presentaties van muziekuitvoeringen;
• het plaatsen van muziekuitvoeringen onder meer op websites, met vermelding van
plaats, datum en tijdstip en, zo mogelijk, met een korte beschrijving van het programma.
Financiële aspecten
De stichting zal om haar doelstelling te kunnen uitvoeren financiële middelen verwerven,
onder meer door middel van sponsoring en subsidiëring.
De verwervingskosten zijn voor de onderhavige periode voorzien als gering, mogelijk zullen
er in beperkte mate advertentiekosten moeten worden gemaakt, maar advertenties en pr
zullen met name via ‘sociale media’ plaatsvinden. De beheerkosten bestaan uit het in stand
houden van en verbeteren van de concertceck.nl website en beperkte kosten voor het
voeren van kantoor en de administratie.
Eventueel overtollig vermogen van de stichting zal worden gebruikt om de doelstelling van
ondersteuning van het culturele leven in Nederland door de stichting verder uit te dragen.
Er worden in de periode betrekking hebbend op dit beleidsplan geen uitkeringen uit
vermogen voorzien.
De stichting zal bij een ontbinding een eventueel batig saldo besteden aan een algemeen nut
beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.
Bij de start van het beleidsplan 2018-2021 is nog geen cijfermatig overzicht beschikbaar daar
er nog geen gelden aanwezig zijn doordat de stichting aanving in september 2018.
Projecten
Gedurende de periode van het beleidsplan 2018-2021 is het primaire project het voorzien
van de regio Alkmaar van een accuraat en redelijk volledig overzicht van muzikale uitingen.
Afhankelijk van het succes en de voortgang van het primaire project zal een aanvang
gemaakt kunnen worden met het opnemen van aangrenzende regio’s in de muziekkalender.
Toezicht
Gedurende de vigerende beleidsperiode worden naar verwachting geen personeelsleden
ingezet. Onderhoud van de website is belegd bij een externe partij. Het bestuur houdt
volledig toezicht op het naleven van de doelstellingen van de stichting.
Bestuur
Dr. E.H. ten Winkel : voorzitter
mr. H.R.M. Jenné : secretaris / penningmeester
W. de Haas : public relations / communicatie

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bestuurders kunnen
een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening
van hun functie.
Activiteiten
De Stichting is opgericht op 19 september 2018.
De activiteiten in het kalenderjaar 2018 bestaan uit het initiëren van de benodigde tools, het
interesseren en verzamelen van de partijen die relevante content op het gebied van muzikale
uitingen kunnen leveren, het vinden van mediapartners en het creëren van steun bij
ondernemers en publiekrechtelijke instellingen in de regio.
Het publiceren van de beschikbare gegevens in de muziekkalender.
Financiële verantwoording
De activiteiten van de stichting zijn aangevangen in september 2018 en derhalve is er geen
financieel verslag van een afgerond jaar voorhanden.

