ANBI-verantwoording concertseizoen 2018-2019.
1. Naam van de Stichting
De Stichting Vrienden van het Britten Jeugd Strijkorkest, ook
bekend als “Vrienden van het Britten”.
2. Kamer van Koophandel
De Stichting Vrienden van het Britten is ingeschreven onder nr. 67145590.
RSIN/fiscaal nummer: 856849042
3. Contactgegevens
Drs. Elly P.J. Roodenburg, voorzitter/secretaris
Meenteweg 14
8041AV Zwolle
Email: info@vriendenvanhetbritten.nl
Website: vriendenvanhetbritten.nl
4. Doelstelling
De statutaire doelstelling van de Stichting luidt als volgt:
De Stichting stelt zich ten doel de bevordering van de belangen van het Britten Orkesten, in het
bijzonder het Britten Jeugd Strijkorkest (Het Britten), onder meer door het bundelen van de belangen
van het concertpubliek, het optreden als spreekbuis namens het concertpubliek en het bevorderen van
contact tussen concertpubliek en de uitvoerenden.
Zij tracht dit doel onder andere te bereiken door het bevorderen en steunen van muziekuitvoeringen,
het uitgeven van een nieuwsbrief voor Vrienden en donateurs, alsmede door het verstrekken van
financiële steun aan de Stichting Benjamin Britten Orkesten (SBBO). Hiermee ondersteunt de Stichting
tevens een van de basisdoelstellingen van de SBBO, namelijk de bevordering van de muziekbeoefening
en muzikale ontwikkeling in Nederland en de regio Oost-Nederland in het bijzonder.

5. Hoofdlijnen van het beleid en beleidsplan:
In september 2016 heeft het bestuur van de SBBO een update van het beleidsplan (2016-2020)
vastgesteld. Samen met de betrokkenen op het gebied van marketing en fondsenwerving is het
beleidsplan geëvalueerd en herzien en is bepaald op welke manier de St. Vrienden een zo groot
mogelijke toegevoegde waarde kan leveren aan Het Britten en de SBBO. Zo is in het afgelopen
concertseizoen de nauwe samenwerking van de St. Vrienden met het reclamebureau Richter verder
uitgebouwd. De door hen ontworpen nieuwe herkenbare huisstijl met een jonge uitstraling, passend bij
de jeugd en die toch hun muzikale kwaliteit uitstraalt is volop door ons toegepast. Er is veel aandacht
besteed aan flyers, een nieuwe wervingsbrochure voor Vrienden en een fraai jaarverslag waarin we
inhoudelijk en financieel verantwoording afleggen. Onze wervingsbalie en rolbanners, waarmee wij bij
elk concert aanwezig zijn, werden aangepast aan deze frisse huisstijl. Deze lijn zal worden voortgezet
voor alle uitingen van de St. Vrienden.
De belangrijkste focus van de Stichting blijft echter in de komende jaren liggen op het vergroten van het
aantal Vrienden. Het gaat voor de Vrienden met name om het bieden van verdieping, het creëren van
grotere verbondenheid en van meerdere privileges voor Vrienden. Daarnaast is het activeren van exVrienden een belangrijke pijler. Daartoe speelt persoonlijk en regelmatig contact vanuit het bestuur van
de St. Vrienden een grote rol.
Aanvankelijk is de jaarlijkse financiële donatie leidend voor de activiteiten van de St. Vrienden. Het laten
groeien van het aantal Vrienden blijkt niet zo eenvoudig te zijn. Op langere termijn is het namelijk

belangrijk om het aantal Vrienden te vergroten omdat daarmee het Vriendenpotentieel en
fondsenwerving voor Het Britten en de SBBO wordt vergroot door doorgroeien van Vriend naar
zakenrelatie, sponsor en mecenas. Het in seizoen 2017-18 georganiseerde benefietdiner met een lezing
van Prof. Erik Scherder was daarvan een voorbeeld. Het was onze ambitie om hierop door te bouwen.
Naast financiële middelen levert een dergelijk evenement ook nieuwe Vrienden, zakenrelaties,
sponsoren en mecenas op. De St. Vrienden was voornemens iedere 2 jaar een benefietevenement te
organiseren. De St. Vrienden is echter volgend in beleid aan het bestuur SBBO. Het bestuur SBBO was
afgelopen seizoen in transitie en pas sinds januari 2019 weer op volle sterkte. Het beleidsplan moest
weer onder de loep worden genomen en een strategie worden uitgezet. Dit is nog gaande, zodat de St.
Vrienden haar ambities (nog) niet kon uitvoeren en heeft moeten opschorten tot hierover duidelijkheid
is.
Een langer termijn focuspunt blijft dat de St. Vrienden het thema "schenken en/of nalaten" gezamenlijk
en structureel, in samenwerking met het fondsenwervingsprogramma van de SBBO, onder de aandacht
wil brengen van de Vrienden en relaties o.a. door lezingen van deskundigen.
6. Samenstelling van het bestuur en beloningsbeleid
Voorzitter/secretaris: Mw. drs. P.J. Roodenburg
Penningmeester: drs. W. Koopman, RA.
Leden: Dhr. R.J. Smelt
Vaste vrijwilliger: Mw. H. de Jong-Lans.
De bestuursleden ontvangen geen geldelijke vergoeding voor hun activiteiten verleend aan de Stichting.
7. Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
• In het concertseizoen 2018-2019 heeft het bestuur van de St. Vrienden 4x vergaderd.
Terugkerende onderwerpen zijn onder meer de activiteiten, vriendenzaken, financiën, de
nieuwsbrief en de samenwerking met de drie Brittenorkesten en met bestuur SBBO.
• Aan de in november 2018 uitgekomen CD met violist Daniel Rowland heeft de St. Vrienden
€8000 bijgedragen.
• Er is veel geïnvesteerd door de Stichting Vrienden om de orkesten en specifiek het Britten
Strijkorkest naar buiten toe professioneel te vertegenwoordigen. Bij elk concert zijn
bestuursleden aanwezig met een frisse vernieuwde Vriendenbalie en banners. Met flyers en een
wervende brochure proberen we concertbezoekers in een gesprek te enthousiasmeren om
Vriend te worden. De teller staat thans op 52 Vrienden en 9 “schenkers”. Dit is een toename van
resp. 37% en 28%. Daarnaast ontvingen wij 2 donaties van €500. Wij blijven verbetering zoeken
in het uitbreiden van ons Vriendenbestand.
• Begin november hebben we een professionele fotoshoot gemaakt met vertegenwoordigers van
de drie Britten orkesten t.b.v. de Vriendenwerving, waarbij hun vlotte jeugdheid en plezier in
muziek maken goed werd uitgebeeld. De foto’s werden (en zullen worden) gebruikt voor flyers,
brochures en jaarverslagen.
• In december 2018 was het Kerstconcert opnieuw voor Vrienden gratis en voor hun (max. 4)
introducées slechts €5,00. Het was een geslaagd concert, waar de doorlopende leerlijn in
ensemblespel door het optreden van de drie Brittenorkesten uitstekend zichtbaar werd. De
opkomst van Vrienden was groot. De koffie en de door cateraar Stern verzorgde borrel na afloop
werd door de Stichting Vrienden aangeboden.
• In mei 2019 heeft de Stichting Vrienden het financieel mede mogelijk gemaakt dat de musici van
het Benjamin Strijkorkest konden meedoen aan het 4-daagse Europese Jeugd Festival in
Neerpelt (B). Zij sleepten daar de 2e prijs in de wacht!
• Ook aan de tournee naar Scandinavië van het Britten Strijkorkest heeft de St. Vrienden financieel
bijgedragen.

8. Financiële verantwoording:
Balans per 31 augustus 2019 (na resultaatbestemming)

Totaal passiva

17.203

4.220
82

Totaal activa

Bestemmingsreserve
Overige reserves
Eigen vermogen
kortlopende schulden

299

149

Materiële vaste activa

bank
kas
Liquide middelen

€

€

€

€

2018

31-aug

2019

31-aug

4.302

17.203

4.451

17.502

8.000
8.752

0
4.451

16.752

4.451
750

0
0

750

4.451

17.502

Exploitatierekening 2018-2019

2018-2019
€

2017-2018
€

€

€

Baten
Baten uit eigen fondswerving
Overige opbrengsten

5.975

28.015
5.975

28.015

besteed aan doelstelling
verstrekte donaties

3.720

1.035

werving baten
lasten eigen fondswerving

2.884

10.194

Lasten

Beheer en administratie
kantoorkosten
afschrijvingskosten
drukwerkkosten
representatie- en overige kosten
bankkosten
Som der lasten
nadelig resp. batig saldo
Bestemming van het saldo
onttrekking/toevoeging aan overige reserves
toevoeging aan bestemmingsreserve

242
150
2.712
449
119

440
150
0
481
114
3.672
10.276
-4.301

1.185
12.414
15.601

-4.300
0
-4.300

7.601
8.000
15.601

0

Voor een uitgebreide toelichting: zie onze website vriendenvanhetbritten.nl
Zwolle, 09.09.2019

