ANBI:
De Stichting Vrienden van de Schola Cantorum van de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan is
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Stichting voldoet aan de eisen die
daaraan door de fiscus worden gesteld.
De naam van de instelling:
Stichting Vrienden van de Schola Cantorum van de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan.
Het RSIN/fiscaal nummer:
816693018
Contactgegevens en postadres:
Dhr. R. Vriens (secretaris)
Anjervallei 72, 5237 LE ’s-Hertogenbosch
KvK: 41081110
E-mail: stichtingvrienden@hotmail.com
Telefoonnummer secretaris: 06-38 25 51 09
Doelstelling:
In de statuten van “de Stichting Vrienden van de Schola Cantorum” is onder meer de
doelstelling van de stichting opgenomen. Deze is als volgt omschreven:
1. De stichting heeft ten doel een financiële bijdrage te leveren aan de instandhouding
van de Schola Cantorum “Die Sangeren Onser Liever Vrouwen”, het kathedrale koor
van de Sint-Jan in Den Bosch. Daarbij heeft de zorg voor de opleiding van de jeugd de
hoogste prioriteit alsmede de permanente muzikale vorming van de volwassenen.
Incidenteel kan de stichting bijdragen in specifieke projecten van de Schola Cantorum.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gelden en andere
zaken te verzamelen die ter beschikking gesteld kunnen worden aan de Schola
Cantorum.
Bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat uit 6 leden. De voorzitter, de proost van de Schola Cantorum, secretaris en
de penningmeester:
• Voorzitter: Dhr. Mr. F.E.A.M. Sassen
• Secretaris: Dhr. R. Vriens
• Penningmeester: Dhr. E. van Dijk. De penningmeester wordt bijgestaan door
financieel adviseur Dhr. B. van der Sterren
• Algemeen bestuurslid (tevens Proost van de Schola Cantorum): Dhr. drs. L.J.J.M.
Langendonck
• Algemeen bestuurslid: Dhr. S. Reuzer
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Beloningenbeleid:
De bestuursfuncties zijn onbezoldigde functies
Beleidsplan 2017-2020:
De Stichting Vrienden van de Schola Cantorum zal haar doelstelling trachten te
verwezenlijken door het scheppen van een gezond stabiel financieel kader voor dekking van
met name de opleidingskosten van de jeugd en volwassenen van het koor door…
• het bestaande vriendenbestand zo veel mogelijk in stand te houden en te bewegen een
minimale bijdrage te geven van € 50,- per jaar en deze bijdrage vast te leggen voor vijf
jaar middels de periodieke schenkingen waardoor een meer structurele inkomstenbron
wordt gewaarborgd;
• het werven van nieuwe vrienden middels jaarlijkse bijdragen en periodieke
schenkingen van 5 jaar of langer zodat ze een min of meer structurele financiële
bijdrage leveren aan de Stichting Vrienden. Deze nieuwe leden worden geworven
onder familieleden en bekenden van de Scholaleden, Scholabetrokkenen, frequente
bezoekers van de Sint-Jan en bezoekers van concerten die de Schola geeft;
• het werven van middelen bij gemeentelijke en andere overheden voor een structurele
inkomensbron voor de hooggekwalificeerde A.M.V.- jeugdopleiding (Algemene
Muzikale Vorming);
• het werven van middelen t.b.v. specifieke projecten bij subsidiënten en sponsoren;
• het houden van collectes na afloop van missen in de Sint-Jan. Deze vinden een aantal
keer per jaar plaats, na afloop van kerkelijke hoogfeesten als Kerstmis en Pasen.
Overige aandachtspunten voor de periode 2017-2020:
• De PR en de communicatie met bestaande en potentiële vrienden zal de komende jaren
aanzienlijk worden verbeterd. Daarnaast wordt de website aangepast; de Stichting
Vrienden heeft een aparte pagina op de officiële website van de Schola Cantorum
(www.schola.nl);
• Het bestuur heeft de afgelopen twee jaar de uitgaven van de Stichting Vrienden
kritisch beoordeeld teneinde onnodige uitgaven te beperken. Onder meer werden de
kosten van het opleidingsapparaat onder de loep genomen en werd communicatie –
waar mogelijk– elektronisch verstuurd i.p.v. per post. Ook werden de kosten van het
contactblad “Vriendenwijzer” onder de loep genomen om de kosten hiervan
aanzienlijk terug te brengen én de aantrekkelijkheid van het blad te vergroten, onder
meer door meer werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren in plaats van aan derden
uit te besteden.
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Verslag van de uitgeoefende activiteiten
• In 2017 heeft de Stichting Vrienden -net als in andere jaren- vier keer de
“Vriendenwijzer” naar alle Vrienden toegezonden. De “Vriendenwijzer" is een
magazine waarin wij alle muzikale activiteiten van de Schola Cantorum vermelden.
Tevens geven we daarin achtergrondinformatie over componisten en composities die
de Schola ten gehore brengt.
• Ook hebben we de Vrienden in 2017 uitgenodigd voor diverse concerten die de Schola
heeft gegeven. De Vrienden waren eveneens uitgenodigd bij de jaarlijkse
eindpresentatie van de Scholajeugd vlak voor de zomervakantie. Tijdens deze
presentatie hebben de kinderen van de Schola aan Vrienden, ouders en andere
genodigden laten horen en laten zien wat ze het afgelopen jaar geleerd hebben tijdens
de lessen van het opleidingsteam.
• Tot slot heeft de Stichting Vrienden in de periode 2016-2017 aandacht besteed aan het
werven van nieuwe Vrienden, onder meer met het produceren van een nieuwe
wervingsflyer die tijdens diverse Schola-activiteiten is uitgereikt. Daarnaast heeft het
bestuur van de Stichting Vrienden tijdens activiteiten van de Schola Cantorum actief
vrienden geworven. Tot slot heeft zij diverse potentiële fondsen aangeschreven met
het verzoek om een donatie te geven.

Financiële verantwoording:
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Stichting Vrienden van de Schola Cantorum van de Kathedrale Basiliek van Sint Jan
Toelichting exploitatie 2017:
Structurele en incidentele subsidies
Na een inhaalslag door middel van enkele incidentele grote inkomsten in 2016, is het bedrag
aan structurele en incidentele subsidies helaas meer dan gehalveerd.
Donaties Vrienden
De donaties van periodieke schenkers is ongeveer gelijk gebleven.
Collectes
De collectes hebben in 2017 ongeveer 100 euro minder opgebracht dan voorheen.
Lesgeld Opleidingen
Qua inkomsten van lesgelden is er ongeveer 1300 euro minder binnen gekomen dan het jaar
daarvoor.
Lasten
Opleiding
Vanwege afspraken met de docenten neemt het bedrag dat aan salarissen wordt uitgekeerd in
etappes af naar een nieuwe balans. Hierdoor zijn deze kosten ten opzichte van vorig jaar met
1262 euro gedaald.
Contactblad Vrienden (Vriendenwijzer)
Door veel meer zelf te doen hebben we de kosten van het blad voor de periodieke schenkers
drastisch naar beneden weten te brengen om op die manier kosten te kunnen besparen. De
kosten hiervoor zijn zodoende gedaald van meer dan 2000 euro naar 360 euro.
Portikosten
Door meer zelf te zorgen om zo postzegels te besparen is ook hier een reductie gerealiseerd en
konden we volstaan met minder dan 300 euro. Wel is er dit jaar een nieuwe flyer gemaakt en
hier is 200 euro naar toe gegaan.
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Secretariaatskosten
Ook hier is een kostenreductie tot stand gekomen, zij het van 140 euro.

Vught, 16 oktober 2018
E. van Dijk, penningmeester
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