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Doelstelling
De stichting heeft ten doel het generen en beheren van financiële middelen ter ondersteuning, ook op
lange termijn, van de Stichting Carillon Woerden. De stichting zet zich in dit doel te bereiken onder
meer door het verkrijgen van giften/donaties en het zoeken van sponsors, business vrienden en
donateurs en alles wat met het vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Activiteiten
De stichting is een project gestart om donateurs en business vrienden te werven. Donateurs
kunnen vanaf €15 per jaar donateur worden. Business vrienden kunnen vanaf € 100 per jaar
vriend worden. Ook in 2016 zijn deze activiteiten voortgezet om het bestand van donateurs
en business vrienden te vergroten.
Het stichtingsbestuur stelt zich ook ten doel om het Carillon W oerden te promoten in de
Woerdense samenleving en zal, daar waar mogelijk, de realisatie van projecten
ondersteunen. Daarbij fungeert zij, desgevraagd, tevens als klankbord voor het bestuur van
de Stichting Carillon Woerden.
Financiering
De financiering van de activiteiten dient te worden verkregen uit sponsoring, subsidies,
donaties, giften en bijdragen voor bespelingen.
Beheer van het vermogen
Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester onder toezicht van het bestuur.
Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt besteed aan de doelstellingen van de stichting.
Samenstelling/Functies van het bestuur
Dhr. H.E.G. (Henk) Buter (geb. 1950), voorzitter
Dhr. P.C. (Paul) Langbroek (geb. 1955), secretaris/penningmeester
Mevr. A.C.J. (Angelique) Magielse (geb. 1968)
Dhr. A.J.P.M. (Ton) Selier (geb. 1942),
Dhr. H.M.E. (Henny) de Swaaf (geb. 1949)
Beloningsbeleid
De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun inzet en
werkzaamheden. Noodzakelijk gemaakte kosten worden vergoed.

Verslag
Het verheugt ons te kunnen vaststellen dat in het vierde jaar van het bestaan van de
stichting de geplande projecten zijn uitgevoerd binnen de doelstellingen van de stichting.
De opbrengsten in 2016 verkregen door donaties van Business vrienden en donateurs zijn
iets toegenomen. In 2016 zijn vijf giften verkregen. W ij zijn de gevers zeer erkentelijk en wij
danken hen hartelijk voor hun bijdrage en steun.
De Stichting Carillon Woerden heeft geconstateerd dat de website van het carillon op
termijn moet worden gemoderniseerd. W ij hebben daartoe een voorziening gevormd uit
verkregen middelen.

Financiële huishouding
Baten en lasten
2016
€
Baten
Business vrienden

1.250

Donateurs

215

Giften

320

Rente

25

Overige
Totaal baten

1.418
3.228

Lasten
Organisatiekosten

170

Website

950

Bespelingskosten

468

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

1.588

1.640

Het positief saldo van baten en lasten is toegevoegd aan de Algemene reserve.

