Beleidsplan 2012 - 2013
Förderverein Emsländisches Kammermusikensemble – Junge Ems-Dollart Philharmonie e.V.
1 Inleiding
Dit beleidsplan is een samenvatting van hetgeen in de statuten alsmede de diverse
bestuursvergaderingen is vastgelegd omtrent de door de vriendenvereniging (Förderverein) te verrichten
werkzaamheden, de wijze van werving van fondsen, het beheer van het vermogen en de bestedingen
daarvan.
2 Strategie
De vereniging heeft tot doel over de grenzen heen de jeugd, de muziek en cultuur in Duitsland en
Nederland te stimuleren, meer specifiek door fondsen te werven voor de Jonge Eems-Dollard
Philharmonie (§ 2 van de statuten).
De Jonge Eems-Dollard Philharmonie is een, jaarlijks opnieuw samen te stellen, Duits-Nederlands
jeugdsymfonieorkest in de Eems-Dollard-Regio. Zeventig tot tachtig getalenteerde musici uit de
regio in de leeftijd van 14 tot 21 jaar hebben de mogelijkheid in dit jeugdorkest mee te spelen.
Eenmaal per jaar komen de deelnemers bijeen tijdens een tiendaagse repetitieperiode. Aansluitend
op deze repetitieperiode geeft het orkest twee concerten in Nederland en twee in Duitsland. Ook in
het voorjaar vinden meestal twee concerten plaats.
De Jonge Eems-Dollard Philharmonie heeft tot doel getalenteerde jongeren uit de regio te
stimuleren samen in een grensoverschrijdend orkest te spelen. Tevens biedt het deze jongeren een
podium voor de eerste internationale orkestervaringen en concerten. Tegelijkertijd wordt
samenwerking op cultureel gebied gestimuleerd en geïntensiveerd.
Initiator en projectdrager van de Jonge Eems-Dollard Philharmonie is het Emsländisches
Kammermusikensemble e. V. te Lingen, Duitsland (een naar Duits recht erkende ANBI).
Realisatie van de statutaire doelstelling van de Förderverein geschiedt door middel van fondswerving.
Fondsen bestaan uit lidmaatschapsbijdragen, giften, donaties en sponsoring.
De vereniging heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten (§ 2) en uit de feitelijke
werkzaamheden. De vereniging streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de
vereniging de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.
Opbrengsten uit fondswerving worden uitsluitend aangewend voor en overgemaakt naar de projectdrager,
het Emsländisches Kammermusikensemble e. V. te Lingen
Mocht de vereniging worden opgeheven, dan zal een batig liquidatiesaldo eveneens naar genoemde
projectdrager worden overgemaakt (§ 15 lid 2 van de statuten).

3 Beleid
Tijdens de concerten en andere bijeenkomsten wordt attent gemaakt op het bestaan van het jeugdorkest
en worden fondsen geworven. Daarnaast worden particulieren en bedrijven in de regio benaderd om het
orkest te ondersteunen. Voorts wordt op de homepage van de Jonge Eems-Dollard Philharmonie
aandacht besteed aan de activiteiten van de vereniging (zie www.jed-phil.org, vriendenvereniging
/Förderverein).
Periodiek vinden bestuursvergaderingen plaats om kansen en mogelijkheden voor fondswerving te
onderzoeken en nader uit te werken.
Geïnde gelden worden op een Duitse bankrekening gestald en, op een saldo van € 250 na, periodiek
doorgestort naar de projectdrager (zie ook onder punt 2). Er vinden geen beleggingen plaats. De
penningmeester beheert deze rekening.
Op grond van de statuten van de vereniging en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele
(rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de vereniging. Aldus kan geen enkele
(rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen. Dit blijkt uit
de §§ 8 - 14 in de statuten (bevoegdheden bestuur en ledenvergadering).

4 Beheer
Bestuursleden en leden van de vereniging ontvangen geen beloning en evenmin onkostenvergoedingen.
De penningmeester houdt gedurende het jaar een overzicht van inkomsten en uitgaven bij en beheert de
Duitse bankrekening. Eens per jaar wordt ter verantwoording een balans en een resultatenrekening
opgesteld. Dit is zowel voor de Duitse als voor de Nederlandse fiscus van belang.
Tevens wordt jegens de leden jaarlijks op de ledenvergadering verantwoording afgelegd.
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