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Inleiding 

De Stichting Kronenburg Klassiek is opgericht om in-en-om Nijmegen bijzondere  culturele 
manifestaties te doen plaatsvinden met medewerking van professionals en amateurverenigingen op 
het gebied van zang, dans en muziek op eigeninitiatief of op verzoek bij bijzondere evenementen. 
Daarvoor kent Nijmegen en omgeving vele aantrekkelijke locaties, waaronder de naamgever van 
deze stichting, het Kronenburg park in Nijmegen. 

Bestuur 

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door personen met een ruime ervaring in het 
organiseren van evenementen. De huidige bestuursleden hebben alle ruime ervaring in het 
organiseren van concerten en groepsevenementen met andere musici. 

Beleid 

Het beleid is er op gericht, besturen van amateurverenigingen en hun evenementorganisatoren  
samen te brengen om incidentele of jaarlijks terugkerende evenementen te doen uitvoeren, waar 
gewenst in combinatie met professionele zangers, dansers en musici, onder de coördinerende 
begeleiding van de stichting. 

Werkzaamheden 

De werkzaamheden van de stichting omvatten het geheel van activiteiten, benodigd in (de 
begeleiding van) het organiseren van muzikale evenementen en het samenbrengen van 
deelnemende verenigingen. 

Evenementen 

De te organiseren evenementen zijn bedoeld voor het publiek en kennen slechts dan een 
toegangsprijs, indien de opbrengst slechts ter dekking van de kosten van het evenement zijn bedoeld 
en/of voor een goed doel zijn bestemd. 

Locaties 

Ter voorbereiding op de formatie van de stichting hebben reeds enkele activiteiten plaatsgevonden, 
bijvoorbeeld in het Kronenburg park in Nijmegen. Met vergunning van de Gemeente Nijmegen 
hebben daar een viertal evenementen plaatsgevonden, waarbij muziek en zang elkaar gevonden 
hebben. 

Inkomsten 

De inkomsten van de stichting bestaan uitsluitend uit donaties en eventuele overschotten van 
evenementen. Voor het werven van donaties zal een actieve campagne worden gevoerd bij de start 
van een evenement. Ook de deelnemende verenigingen kunnen doneren. Door gebruik van de 
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relaties van deelnemende verenigingen alsook het opbouwen van een relatiebestand naar aanleiding 
van uitgevoerde evenementen zal een ruime donateur groep ontstaan. 

Vermogensbeheer 

Het beheer van vermogen van de stichting zal geheel in lijn zijn met de aard en omvang van de 
activiteiten, de aansprakelijkheid zaken en het risicobeheer.  

Besteding van gelden 

Besteding van gelden van de stichting ligt in hoofdzaak op de organisatiekosten van evenementen, 
voor zover zij niet door derden worden gedekt en waartoe het vermogensbeheer de ruimte biedt.  

Daarnaast worden de eigen organisatiekosten op basis van de werkelijk gemaakte kosten vergoed 
aan degene die de kosten namens de stichting maakt. 

Aan bestuurders van de stichting wordt – conform de statuten - geen beloning voor het besturen 
toegekend. 

Vastgesteld 

Dit Beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 april 2012. 

 (einde) 


