
Beleidsplan van de Stichting Vrienden Requiem Lochem, 2017–2022 

 
1 Inleiding 
In dit beleidsplan legt het bestuur van de Stichting Vrienden Requiem Lochem haar beleid vast voor de 
middellange termijn, de periode 2017 – 2022. Ten behoeve van de werkzaamheden van het bestuur en 
publicatie op de website wordt een jaarplan voor de korte termijn, het lopende kalenderjaar, opgesteld. 
Het beleidsplan 2017 – 2022 is in een bestuursvergadering vastgelegd. 
 

2 Strategie 
 
2.1 Kernprincipes van de stichting 
 
Statutaire doelstelling 
De stichting heeft als doelstelling (artikel 2 van de statuten): 
Het steunen van de te Lochem gevestigde stichting "Stichting Requiem Lochem", door onder meer hulp te 
bieden bij (het organiseren van) uitvoeringen en door financiële ondersteuning. 
 
Afwezigheid van winstoogmerk 
De stichting heeft geen winstoogmerk. Het eventuele batig saldo van de activiteiten wordt gebruikt om de 
doelstelling van de stichting te blijven realiseren zoals blijkt uit de jaarrekening. 
 
Bestemming liquidatiesaldo  
Een batig liquidatiesaldo zal zoveel mogelijk in overeenstemming met de doelstelling worden besteed aan 
door het bestuur te bepalen ANBI(‘s). 
 

3 Beleid 
 
3.1 Te verrichten werkzaamheden van de instelling  
De stichting werft donateurs en probeert deze aan zich te binden om een grote groep liefhebbers van de 
uitvoering(en) van de klassieke concerten, georganiseerd door de Stichting Requiem Lochem, mogelijk te 
maken. 
 
3.2 Wervingen en beheer van gelden 
De stichting vraagt haar donateurs om een vaste jaarlijkse financiële bijdrage om daardoor in de 
gelegenheid te komen eens per jaar als sponsor te kunnen fungeren voor de activiteiten van de Stichting 
Requiem Lochem. 
Mocht er in enig jaar financiële ondersteuning niet noodzakelijk zijn, zal het bedrag beschikbaar blijven voor 
de activiteiten van de komende jaren. Eens in de vijf jaar, bij het vieren van een lustrum, is behoefte om met 
een groter bedrag te ondersteunen. 
De gelden worden beheerd door het bestuur in de persoon van de penningmeester. 
Naast de normale bankrekening is er een spaarrekening. Periodiek wordt in bestuursvergadering verslag 
gedaan van de financiële situatie.  Aan het einde van het jaar wordt een financieel jaarverslag opgesteld en 
in een bestuursvergadering voorgelegd. 
 
3.3 Vermogen van de instelling 
De stichting houdt niet meer vermogen in stand dan redelijkerwijs noodzakelijk voor het realiseren van de 
doelstelling en het continueren van de daarvoor voorziene activiteiten.  
 
3.4 Bestedingsbeleid  
De stichting besteed de verkregen inkomsten in overeenstemming met de doelstelling aan de ondersteuning 
van de activiteiten van Stichting Requiem Lochem.  



3.5 Beschikken over het vermogen van de instelling  
Op grond van artikel 10.3 in de statuten heeft geen enkele persoon doorslaggevende zeggenschap binnen 
de stichting en kan dus geen enkele persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het 
eigen vermogen.   
 
4 Overige 
 
4.1 Beloningsbeleid  
De bestuursleden ontvangen geen beloning. Op grond van een bestuurlijk besluit kan vergoeding van 
onkosten plaatsvinden. 
 
4.2 Beschrijving administratieve organisatie 
De financiële administratie van de stichting wordt gedaan door de penningmeester die tevens de 
jaarrekening opstelt en deze aan het bestuur voorlegt overeenkomstig de statuten (artikel 12).  
De overige administratieve werkzaamheden worden gedaan door de secretaris. 
 
4.3 Publicatie  
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van publicatie op de website 
www.requiemlochem.nl 

http://www.requiemlochem.nl/

