Beleidsplan Stichting Vrienden van Codarts

Introductie
De Stichting Vrienden van Codarts wenst door middel van dit beleidsplan
duidelijk te maken
waar zij voor staat en hoe zij dit wenst te bereiken. Het bestuur van de
Stichting Vrienden van Codarts ziet het uitdragen van de ambities van de
stichting als een mogelijkheid de maatschappelijke wenselijkheid van de
stichting te onderstrepen. In het onderstaande wordt achtereenvolgens het
formele doel, de oorsprong en de activiteiten van de stichting belicht.
Vervolgens wordt ingegaan op de wijze waarop de stichting de activiteiten
tracht te realiseren: de verwerving en het beheer van de financiële
middelen. Naast dit beleidsplan zijn op de website het jaarverslag over
2015 en een financieel overzicht over 2015 te vinden.
Het bestuur verwacht met het publiceren van dit beleidsplan een goed
inzicht te geven in het nut
en noodzaak van de stichting. Vriendenstichtingen zijn onontbeerlijk, ook
in een ontwikkelde
samenleving als de onze. De bestuur hoopt dat dit beleidsplan overtuigt in
de zin dat het u
overhaalt onze activiteiten te steunen, teneinde een essentieel deel van
ons cultureel erfgoed te
behouden en te stimuleren.
Doel en visie van de stichting
De stichting Vrienden van Codarts heeft ten doel het bevorderen van het
onderwijs op het gebied
van muziek, dans en circus in Rotterdam door in het bijzonder een goede
relatie tussen de
hogeschool Codarts Rotterdam en het publiek te bevorderen en de studenten
van de hogeschool
financieel en anderszins te ondersteunen.
Het bestuur van de stichting Vrienden van Codarts realiseert zich dat
uitvoerende kunsten
essentieel zijn voor een ontwikkelde samenleving. In tijden van economische
tegenspoed, maar
ook in tijden van voorspoed, is aandacht voor en betrokkenheid bij het
stimuleren van jong talent
van groot belang. Immers zij zijn het die de toekomst van de uitvoerende
kunsten naar volgende
generaties borgen. Met de activiteiten van de stichting wordt getracht
daaraan een bijdrage te
leveren.
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden. De bestuursleden
ontvangen geen enkele
vergoeding, financieel of anderszins, voor de activiteiten die ze voor de
stichting verrichten.
Het bestuur wordt door het management van de Hogeschool Codarts Rotterdam
geadviseerd. Elders
op de website is de samenstelling van het bestuur te vinden.

Oorsprong van de stichting
De stichting Vrienden van Codarts is in mei 2013 opgericht. De stichting
komt voort uit de
stichting Vrienden van het Rotterdams Conservatorium, een stichting, die in
1990 werd
opgericht op initiatief van Lions club Rotterdam City. Het initiatief
destijds kwam voort uit de
ambitie van deze service club om het culturele klimaat in de Rotterdamse
regio te stimuleren,
met name door het ondersteunen van jong artistiek talent.
De activiteiten van de stichting
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. Het (mede) organiseren van openbare uitvoeringen op het gebied van
muziek, dans en
circus.
b. Het maken van propaganda voor Codarts Rotterdam.
c. Het organiseren van evenementen die een beter begrip voor het onderwijs
op het gebied
van muziek, dans en circus wekken.
d. Het verzamelen van gelden om daarmee Codarts Rotterdam en/of
(veelbelovende)
studenten van Codarts Rotterdam financieel te steunen.
Bovenstaande activiteiten zijn te lezen in de statuten van de stichting.
Deze ietwat formele
opsomming van activiteiten krijgt in de praktijk een pluriforme en
kleurrijke invulling. Als het
gaat om studenten van Codarts een platform te bieden zich te bekwamen in
het in het openbaar
uitvoeren van hun kunsten, moet gedacht worden aan het organiseren van
masterclasses waarin
studenten onderricht krijgen van musici met een grote internationale
reputatie. Omdat musici van
naam en faam regelmatig optreden in concertgebouw De Doelen in Rotterdam
worden, mede
gestimuleerd door de Stichting Vrienden, deze musici benaderd voor het
geven van
masterclasses. De masterclasses die hierdoor mogelijk worden, zijn voor
studenten van Codarts
van groot belang hun talenten verder te ontwikkelen en ook podiumervaring
op te doen. De
masterclasses zijn vrij toegankelijk voor de donateurs en de ondersteuners
van de Stichting
Vrienden Codarts.
De stichting ondersteunt de studenten van Codarts Rotterdam in de volle
breedte.
Zo ook de studenten van de studierichting jazz. Jaarlijks wordt de Erasmus
Jazz Prijs uitgereikt. In een
aantal voorrondes worden de toptalenten onder de studenten geselecteerd,
die in de finale strijden
om de Erasmus Jazz Prijs van € 3000. Om een dergelijke grote prijs
jaarlijks te kunnen
uitreiken, zoekt de stichting naar sponsoren. De afgelopen jaren werd deze
gevonden in Nedspice.

Een nog vrij nieuw initiatief van de stichting is het organiseren van een
kamermuziek festival. Dit
festival, dat voor de eerste keer in 2014 werd georganiseerd, is niet
zozeer bedoeld voor
individuele studenten, maar voor ensembles gevormd uit studenten van
Codarts Rotterdam en van het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Evenals
bij de Erasmus Jazz Prijs, wordt in de voorrondes gestreden om een plaats
in de finale. Het winnend ensemble neemt een prijs van € 3000,in ontvangst.
Naast bovengenoemde activiteiten van de stichting zijn er nog andere
manieren waarop de
stichting haar ambities vorm geeft. Jaarlijks reikt de stichting twee of
drie stipendia van elk € 1000 uit
aan toptalenten van Codarts. De stichting streeft daarbij naar een brede
spreiding onder studenten
van de diverse studierichtingen. In dit kader kan ook de Marc Jonkersprijs
worden gezien die om het andere jaar aan een bijzonder succesvolle student
van de circusacademie wordt uitgereikt.
Daarnaast draagt de Stichting Vrienden van Codarts ook bij aan speciale
uitvoeringen zoals recent From Venice with Love en de Big Day die door
Codarts in de Doelen werd georganiseerd met een groot aantal optredens.
Ook worden speciale onderwijs initiatieven gesteund zoals Codarts Virtuoso.
De verwerving en beheer van financiële middelen door de stichting
Zeer belangrijk voor de stichting zijn donateurs. De donateurs zijn het die
de activiteiten van de
stichting mogelijk maken. Het bestuur van de stichting prijst zich gelukkig
dat, ondanks het
zware economisch tij, en er zovelen zijn die de stichting trouw blijven
steunen. Zeker nu, omdat
de overheid steeds meer op onderwijs en onderwijsvoorzieningen bezuinigt.
Donateurs van de
stichting Vrienden verplichten zich elk kalenderjaar de activiteiten met
minimaal € 30,- te
steunen. Daarnaast kent de stichting donateurs voor het leven. Deze
donateurs hebben de
stichting in het verleden met een substantieel bedrag van circa tien maal
de minimale jaardonatie
gesteund. Daarnaast ontvangt de stichting incidenteel legaten en
schenkingen bij leven.
De donateurs worden door de stichting op de hoogte gehouden van de
besteding van de
donatiegelden. Zij ontvangen op regelmatige basis informatie over Codarts.
Daarnaast ontvingen donateurs jaarlijks een CD met muziekuitvoeringen van
studenten van Codarts Rotterdam, maar aangezien steeds minder vaak CD’s
worden geproduceerd zal hier hoogstwaarschijnlijk een eind aan komen. De
donateurs worden geregeld opmerkzaam gemaakt op activiteiten van studenten
van de hogeschool Codarts Rotterdam. Dit betreft onder andere de openbare
uitvoeringen en de masterclasses die in samenwerking met De Doelen in
Rotterdam worden georganiseerd.
De Stichting Vrienden is samen met Codarts een proces gestart om
vriendenwerving en sponsoring op een professionelere werving aan te pakken.
Jaarlijks wordt door het bestuur van de stichting verantwoording afgelegd
over het beheer en
besteding van de middelen van de stichting. Dit gebeurt in de vorm van een
jaarverslag alsmede
een schriftelijke toelichting met de plannen voor het jaar daarop. In deze
stukken die aan alle

donateurs worden toegezonden is Financieel overzicht opgenomen. Dit zowel
als het meest recente jaarverslag van de stichting is elders op de website
te vinden.
Zoals in de introductie van dit beleidsplan is gesteld, spreekt het bestuur
van de stichting de hoop
uit dat de hier gepresenteerde informatie u heeft overtuigd van de ambities
van onze stichting. En
wij hopen dan ook op uw steun bij onze activiteiten.
Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van Codarts
Drs. P.D. ten Bosch
Voorzitter

Adres en overige gegevens
De stichting is statutair gevestigd te Rotterdam,
kantoorhoudend: Kruisplein 26, 3012 CC Rotterdam,
Telefoonnummer: 010 217 11 00
Email adres: Vrienden@codarts.nl
Ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 41131753.
Fiscaal nummer: 96.14.849

