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1. Inleiding 

Na in 7 jaar het concept Classic Night Concerts in eigen beheer opgebouwd te 
hebben werd op 10-12-2020 de Stichting Classic Night Concerts opgericht. 
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode Januari 2021-December 2024 
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte 
resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.  



 

 

 
 

 

2. Visie en Missie 

 
2.1 Visie 
 
1.De Stichting Classic Night Concerts vindt dat mantelzorgers tenminste 1 keer 
per jaar muzikaal moeten worden bedankt en gewaardeerd voor de door hen 
verleende zorg. 
 
2.Deze dank kan worden gerealiseerd door het aanbieden van een concert 
maar ook op andere manieren. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een 
speciaal voor hen gemaakte geluidsopname. 
 
3.De concerten waarbij de nadruk ligt op (geestelijk) klassieke muziek, moeten 
toegankelijk zijn voor een breed publiek, d.m.v. aantrekkelijk, toegankelijk 
repertoire en een lage all-in toegangsprijs. 
 
 
                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
2.2. Missie 
De doelstelling van onze stichting is om: 
 
1: jaarlijks, aan zoveel mogelijk mantelzorgers een volledig verzorgde avond 
aan te bieden. Hierbij wordt altijd de samenwerking gezocht met 
Mantelzorg.nl; 
2. in een maatschappij waar klassieke muziek geen onderdeel meer is van de 
algemene ontwikkeling een toenemend aantal mensen kennis te laten maken 
met, en enthousiast te maken voor, klassieke muziek;  
3. een samenwerking te realiseren tussen professionele musici en 
getalenteerde amateur vocalisten, met als doel de amateurvocalist kennis te 
laten maken met, en te kunnen laten groeien in, de verschillende disciplines 
van het artiestenvak. 

3. Ambities 

 



 

 

 
 

 

In 2021 gaat de stichting een samenwerkingsverband aan met Mantelzorg NL. 
Deze organisatie heeft zicht op en inzicht in, alle mantelzorgorganisaties en de 
bij hen aangesloten mantelzorgers. 
Zij gaan ervoor zorgen dat de vrijkaarten voor onze doelgroep op de juiste 
plaats terecht komen. 
November 2021/2022 en 2023 zullen de Classic Night Concerts worden 
georganiseerd. Te beginnen in November 2021 in Theater Orpheus te 
Apeldoorn.  
 
 
De bedoeling is dat over 4 jaar bij 50% van de mantelzorgers in Nederland 
bekend is dat er klassieke concerten worden georganiseerd waar zij als 
mantelzorger worden bedankt voor hun inzet. 
 
 
 
 
3.1 Projecten 
D.m.v. een actieve fondsenwerving willen we zorgen voor een gezonde 
financiële basis.  
Indien onze financiële staat dit toelaat zullen, naast het concert in November 
‘21/’22 en ’23, 1 of meer concerten worden gepland in andere delen van 
Nederland.  
Naast contact leggen met fondsen en stichtingen teneinde financiële 
ondersteuning te bewerking voor onze werkzaamheden zullen ook bedrijven en 
privé donateurs worden gezocht en benaderd. 
Sponsoren in natura worden binnen de gemeente waar het concert zal 
plaatsvinden benaderd, bijvoorbeeld voor de bloemen, een traktatie bij de 
koffie en after concert hapjes.  
D.m.v. goede contacten met de regionale en landelijke media wordt het werk 
van de Stichting in de publiciteit gebracht waardoor aan bekendheid wordt 
gewerkt.  
 
 
 
3.2 Verantwoording 
 
Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel 



 

 

 
 

 

jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op onze website. 
 
Daarnaast zullen wij op de website van de Stichting, aan het eind van ieder 
kalenderjaar, een verslag publiceren van de Classic Night Concerts die in dat 
jaar hebben plaatsgevonden, met foto’s en reacties van mantelzorgers die deze 
avond hebben bijgewoond.  
 
 
 
 
 
 
3.3 Fondsenwerving 
 
Voor het verkrijgen van de benodigde inkomsten zullen wij: 
 

• een bestand realiseren van vaste donateurs. Startpunt is het benaderd 
van het bestaande netwerk van volgers die we een donateurschap zullen 
aanbieden. Het streven hierbij is in drie jaar te komen tot een bestand 
van 100 donateurs met een geschatte jaarlijkse inkomstenbron van 5.000 
euro. 

• in samenwerking met Mantelzorg NL en haar netwerk, fondsen te werven 
vanuit de maatschappelijke doelstelling van de Stichting. 

• Vermogensfonds(en) en andere steunfondsen aanschrijven vanuit de 
bredere culturele doelstelling van de Stichting. 

• Sponsorovereenkomsten afsluiten met bedrijven. 
 
 

4. Sterkten en zwakten (of Kansen & Bedreigingen) 

 
Sterkten 
1. Getalenteerde en gepassioneerde (amateur)zangers; 
2. Een educatief programma om de kwaliteit van alle zangers op een steeds 
hoger plan te brengen; 
3. Een in eigen beheer opgezet begeleidingsorkest met professionele musici dat 
begeleiding verzorgt tijdens de concerten; 



 

 

 
 

 

4. Een jeugdopleiding voor talentvolle jonge zangers; 
5. Een al bestaande traditie van zeven jaar succesvolle concerten in 
verschillende locaties op de Veluwe, met een groeiend aantal bezoekers en 
groeiende naamsbekendheid in de regio; 
6. Wendbaarheid en ondernemingszin in het bestuur, bijvoorbeeld blijkend uit 
het realiseren van een CD opname in het Corona jaar 2020, in plaats van een 
concert; 
7. Uitstekende relaties bij de media zowel plaatselijk als regionaal waardoor op 
succesvolle wijze  publieksaandacht kan worden gegenereerd; 
8. Een goed netwerk van bevriende relaties die met hand- en spandiensten 
terzijde staan; 
 
Zwakten 
1. (nog) geen ingang bij landelijke media; 
2. (nog) weinig bekendheid buiten de eigen regio; 
3. Weinig tot geen beschikbare financiële middelen om te investeren; 
4. Afhankelijkheid van vrijwillige arbeid; 
 
Kansen 
1. Er is steeds meer aandacht en waardering voor de rol van mantelzorgers;  
2. Het einde van de Corona crisis zal een extra impuls geven aan het 
organiseren van publieksactiviteiten; 
3. Er is grote behoefte aan positiviteit en ondernemingszin; 
 
 
 
 
 
Bedreigingen 
1. De Corona crisis, waardoor het onmogelijk wordt om concerten te 
organiseren. Het is onzeker hoe lang dit nog voor beperkingen gaat zorgen; 
2. De economische gevolgen van de Corona crisis zou het moeilijker kunnen 
maken om aan middelen te komen, omdat bedrijven en donateurs minder te 
besteden hebben; 
3. Door de economische crisis zal het aantal podia waar opgetreden kan 
worden kunnen verkleinen, of zullen de randvoorwaarden waaronder 
concerten georganiseerd worden, blijvend kunnen worden aangescherpt; 
  



 

 

 
 

 

5. Strategisch stappenplan 

 

1, Realiseren van minimaal één concert of alternatieve activiteit per jaar voor 
mantelzorgers; 
2. Realiseren van een gezonde financiële structurele basis door het werven van 
donateurs; 
3. het realiseren van aanvullende financiële middelen voor projecten door het 
benaderen van fondsen en het vinden en binden van sponsoren; 
4. Het realiseren van een goede interne organisatie, met een degelijke 
financiële huishouding en een goede logistieke organisatie (o.a.) met behulp 
van draaiboeken en vrijwilligers; 
 

 

Verantwoording 
Ieder kalenderjaar zal een inhoudelijk en financieel verslag worden 
gepubliceerd op de website www.stichtingclassicnightconcerts.nl over de 
resultaten van het voorbije jaar. 
 
 
 
Bestuurlijke zaken 
 
Het jaarverslag wordt jaarlijks voor 31 juli van het jaar volgend op het 
verslagjaar, gepubliceerd op de website. 
De jaarrekening wordt gecontroleerd door 2 onafhankelijke terzake kundigen. 
 
 
  



 

 

 
 

 

6. Slot 

 
Kernwaarden 
Kernwaarden van onze stichting zijn: Respect en waardering voor 
mantelzorgers, passie voor klassieke muziek en een warm hart voor de 
amateur zangkunst waarbij wordt gestreefd naar een professioneel 
uitvoeringsniveau. 
 
Samenwerkingen  
Onze stichting werkt samen met Mantelzorg NL. 
 

 

 

 


