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Stichting Mars der Muzikanten
Beleidsplan seizoen 2018 - 2019

1. Introductie
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Mars der Muzikanten. In principe is dit
geschreven voor een periode van 1 jaar. Het is bedoeld als een plan dat richting
dient te geven aan de verdere ontwikkeling van de stichting voor de komende jaren.
Ieder half jaar (of indien nodig) zal dit beleidsplan gereviewed worden. Het beleid dat
hierin is geformuleerd, zal de stichting voor de komende jaren richtlijnen moeten
verschaffen om jaarlijks actieplannen te maken en te realiseren aan de hand van
prioriteiten die eveneens jaarlijks worden vastgesteld. Het blijft belangrijk dat wij ons
als stichting de vraag blijven stellen; "Waar willen wij heen met onze stichting de
komende jaren ?"

2. Missie en Visie
Doelstellingen van de stichting
1. Het bevorderen van beoefening van amateur muzikale kunsten in Haarlem en
omstreken.
2. Het jaarlijks organiseren van Mars der Muzikanten.
3. Kansen zien en benutten voor het opstarten van nieuwe muzikale initiatieven in de
regio Haarlem.

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren biedt de vereniging de volgende
middelen aan:
-

Bestuur
Financiële middelen door subsidiering en sponsoring

3. Organisatie
Bestuur :
Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Taak
Algemene taken
Administratieve taken
Financiele taken

Wie
Ed Veldman
Wessel Boendemaker
Han Brants

Er worden heel veel taken gedaan door een pool van vrijwilligers die worden hier niet

specifiek genoemd maar zijn erg belangrijk voor de stichting om projecten zoals Mars
der Muzikanten te realiseren.

4. Mars der Muzikanten
De Mars de Muzikanten is een jaarlijks terugkerend evenement, dat in 2018 voor de
61ste keer gehouden wordt. Oorspronkelijk een optreden voor de gemeente Haarlem
in het kader van de subsidieregelingen voor Cultuur. Sinds 2007 georganiseerd door
de Federatie van Haarlemse Amateur Muziekkorpsen. In 2018 is de Stichting Mars
der Muzikanten opgericht. Deze stichting neemt de taken over van de Federatie wat
betreft het organiseren van de Mars der Muzikanten en eventuele andere
evenementen op het gebied van de amateur muziek beleving. De stichting is een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De doelstellingen van de Stichting en van de MdM is het laten zien wat muziek voor
de leden doet en wat de verenigingen hebben gepresteerd in het afgelopen jaar.
Door de uitvoering op de Grote Markt kunnen we Haarlemmers laten genieten van
een goede en afwisselende show en hierdoor willen we meer mensen (jeugd) te
bereiken en stimuleren amateur muziek te maken.

5. Financiën
Onze penningmeester maakt ieder jaar een begroting.
Inkomsten van de stichting komen voornamelijk uit subsidie, sponsoring en acties.
Dit jaar gaat geprobeerd worden ANBI status voor de stichting aan te vragen, zodat
het aantrekkelijk wordt om de stichting te sponsoren. Met ANBI status is het voor de
sponsors fiscaal aantrekkelijk om een goed doel, in dit geval de stichting of een
specifiek project van de stichting, te sponsoren.

6. Nieuwe projecten voor 2019/2020…
•

Mars der Muzikanten 2019

7. Contact gegevens
Alle contact gegevens van de bestuursleden kunnen gevonden worden op
www.marsdermuzikanten.nl
Bij vragen over beleidsplan kunt u terecht bij J. Brants
Website: www.marsdermuzikanten.nl
Facebook pagina : marsdermuzikanten
Facebook Groep (gesloten) :

Statuten : beschikbaar op de website

