Beleidsplan Stichting Psalmzangdag
Introductie
Begin 2016 is stichting Psalmzangdag opgericht. Doel van de stichting is het organiseren van één (of
meer) landelijke Psalmzangdag(en) die toegankelijk zijn voor iedereen. Deze Psalmzangdagen
worden al sinds 1989 jaarlijks georganiseerd. Om meer structuur in de organisatie te krijgen, is
besloten per 1 april 2016 de werkzaamheden om te zetten in een stichting.
De Stichting
Stichting Psalmzangdag.
Pastinaak 21, 8281 Kw Genemuiden.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem nummer 65750241
RSIN nummer 856243929
Datum van oprichting 1 april 2016
Bestuurders:
Johan van Arnhem, voorzitter
Harm Beens, secretaris
Henk van Westreenen, penningmeester
Doelstellingen van de stichting
De stichting heeft ten doel het organiseren van één (of meer) landelijke Psalmzangdag(en) die
toegankelijk zijn voor iedereen. Daarnaast beogen wij het bevorderen van de orgel- en
samenzangcultuur in Nederland.
De stichting tracht dit doel te bereiken door het uitbrengen en verkopen van geluidsdragers van de
dag(en), het werven van sponsoren, het houden van collectes, het organiseren van acties en alle
activiteiten die nodig zijn om een gezonde financiële basis te verkrijgen wat nodig is voor het
bewerkstelligen van het doel.
De kosten voor het werven van geld en de beheerskosten zullen in een redelijke verhouding staan tot
de bestedingen. Er is geen winstoogmerk.
Beheer van het vermogen
Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester in samenwerking met de andere
bestuursleden. De bestuursleden genieten geen vergoeding bij het uitoefenen van de activiteiten
namens de stichting.
Besteding van het vermogen
De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van
de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling.
De stichting zal haar vermogen conform de statutaire doelstelling feitelijk besteden aan haar
doelstellingen.
Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Kosten van inkopen,
benodigd voor het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed tegen overlegging van bonnen
en kwitanties. Vergoeding van reiskosten bedraagt € 0,33 per voor de uitoefening van de functie
gereden kilometers. Kosten voor parkeren, veerponten en tolwegen/bruggen/etc. worden vergoed
tegen overlegging van bonnen en/of kwitanties.
Bestemming liquidatiesaldo

In de statuten, artikel 12 lid 3 is opgenomen: Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens
de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Met dien verstande dat een batig liquidatiesaldo
wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke
doelstelling als onderhavige stichting.
Publicatie
Dit beleidsplan zal worden gepubliceerd op de website van de stichting, te bereiken onder
www.psalmzangdag.nl
Comité van aanbeveling
-

Jaarverslag 2015
Op zaterdag 14 maart 2015 organiseerden we onze jaarlijkse Psalmzangdag. Ditmaal in de Bovenkerk
te Kampen. Ds. H. Zweistra, predikant van de Hersteld Hervormde gemeente te Nederhemert, heeft
de psalmen van toelichting voorzien. De samenzang werd dit jaar op het Hinsz-orgel begeleid door
Harm Hoeve.

Financiële verantwoording over 2015
Totaaloverzicht exploitatie
Inkomsten
- Collecten
- Verkoop geluidsdragers
- Verkoop advertenties
- Sponsorinkomsten

2015
2.425
1.627
2.830
2.000

Uitgaven
- Secretariaatskosten
- Bestuurskosten
- PR-kosten
- Inkoop geluidsdragers
- Kerkhuur/organisten

2015
255
190
2.700
2.810
2.750

Toevoeging aan reserve
-

175

