Stichting Mars der Muzikanten
Beleidsplan 2020
1. Introductie
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Mars der Muzikanten. In principe is dit geschreven voor
een periode van 1 jaar. Het is bedoeld als een plan dat richting dient te geven aan de verdere
ontwikkeling van de stichting voor de komende jaren. Ieder jaar (of vaker indien nodig) zal dit
beleidsplan ge-update worden. Het beleid dat hierin is geformuleerd, zal de stichting voor het
komende jaar richtlijnen moeten verschaffen om jaarlijks actieplannen te maken en te realiseren
aan de hand van prioriteiten die eveneens jaarlijks worden vastgesteld. Het blijft belangrijk dat wij
ons als stichting de vraag blijven stellen;
"Waar willen wij heen met onze stichting de komende jaren?"
2. Visie/Missie/Doelstelling
De Missie van de stichting is de volgende:
Het stuk cultureel erfgoed, zoals wij de Taptoe MdM Haarlem inmiddels wel mogen noemen, moet
in stand gehouden worden t.b.v. de inwoners van Haarlem e.o. Door een mooi breed programma
aan te bieden van de hoogst haalbare kwaliteit, zullen zij ieder jaar weer terugkomen en kunnen
wij nieuwe bezoekers trekken, daardoor komt het voortbestaan van dit stuk erfgoed de eerste jaren
niet in gevaar.
Visie
Door middel van de Taptoe kunnen we niet-muzikanten, jong en ouder, laten zien hoe leuk het is
samen muziek te maken en op te treden voor een groot publiek. Zo kunnen we indirect de
verenigingen aan nieuwe leden helpen. Maar ook oud-muzikanten van de éne vereniging kan door
een kruisbestuiving bij een andere vereniging uit een andere categorie terecht komen, zodat daar
ook een win-win-situatie ontstaat en er ook in 2024 door diezelfde verenigingen nog deelgenomen
kan worden aan de taptoe.
Doelstelling
Met de Taptoe MdM Haarlem, kunnen wij de amateurmuziekverenigingen een podium bieden
waarop zij zich voor eigen publiek kunnen presenteren waarbij zij kunnen laten zien waarmee zij
het afgelopen jaar bezig zijn geweest.
Om bovenstaande doelstellingen te realiseren biedt de vereniging de volgende middelen aan:
-Bestuur
-Financiële middelen door subsidiering, donaties en schenkingen

3. Bestuur in 2020

Functie
Voorzitter

Taak
Algemene taken
–o.a. sturing geven, organiseren van bestuursvergaderingen

Wie
Ed Veldman

en onderhouden externe contacten
- aanvragen van subsidies en werving donateurs

Secretaris

Administratieve taken
-o.a. vastleggen notulen tijdens bestuursvergaderingen

Peter Holdorp

Penningmeester

Financiele taken
-o.a. verzorgen van de volledige financiële administratie en

Han Brants

de financiële rapportage

4. Taptoe MdM Haarlem
Dit jaarlijks terugkerend evenement, dat in 2020 voor de 63ste keer gehouden wordt, was oorspronkelijk een optreden voor de gemeente Haarlem in het kader van de subsidieregelingen voor
Cultuur. Zij werd ook georganiseerd door de Gemeente Haarlem. Sinds 2007 lag die taak bij de
Federatie van Haarlemse Amateur Muziekkorpsen. In het voorjaar van 2018 werd de organisatie
overgedragen aan de toen opgerichte Stichting Mars der Muzikanten om de continuïteit van het
evenement te garanderen. Deze stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

5. Financiën
De stichting maakt jaarlijks een begroting en een exploitatieoverzicht t.b.v. de diverse ‘fondsen’.
Inkomsten van de stichting komen immers uitsluitend uit subsidies, donaties en schenkingen.

6. Nieuwe projecten voor 2020
Buiten de Taptoe MdM 2020 staan er geen nieuwe projecten gepland. Wel wordt er een samenwerking aangegaan met de stichting Muziekliefhebbers Hollands Midden om samen een nog
mooier evenement te kunnen organiseren in de komende jaren.

7. Contactgegevens
Alle contact gegevens van de bestuursleden kunnen gevonden worden op www.mdmhaarlem.nl
Vragen over het beleidsplan, kunt u stellen bij het dagelijks bestuur via donateur@mdmhaarlem.nl
Website: www.mdmhaarlem.nl Facebookpagina: ‘@MdmHaarlem’
Statuten: zijn op te vragen bij het bestuur en ook beschikbaar op de website.

Opgesteld door Ed Veldman, voorzitter Stichting Mars der Muzikanten, december 2019.

