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Klassieke muziek voor iedereen, tot ver in de toekomst! 
Wat is onze doelstelling?  
In onze statuten staat: onze doelstelling is het stimuleren van belangstelling 
voor de activiteiten van de Stichting Appeltaartconcerten te Utrecht en de 
subsidiewerving bij fondsen, het inzamelen van gelden en andere zaken bij 
ondernemingen, instellingen en particulieren. Deze baten worden ter 
beschikking gesteld van de Stichting Appeltaartconcerten en dienen tot 
instandhouding van en ter realisering van de doelstellingen van die Stichting. 
De doelstellingen van de Stichting Appeltaartconcerten zijn: het zonder 
winstoogmerk vergroten van de deelname aan kunst en cultuur van 
bijzondere doelgroepen zoals ouderen, zieken, eenzamen, kinderen en 
jongeren, zowel op het artistieke, educatieve als sociale vlak. 

Hoe zeg je dat makkelijk en kort? 
De Steunstichting bouwt vermogen op dat ten behoeve van de Stichting 
Appeltaartconcerten kan worden aangewend. Het vermogen van de 
Steunstichting is bedoeld om uit te groeien tot een duurzame 
financieringsbron van de activiteiten van de Stichting Appeltaartconcerten. 

Vermogen 
Het vermogen groeit door: 

• het instellen van een fonds/ fondsen op naam, al dan niet ten behoeve 
van een specifieke activiteit van de Stichting Appeltaartconcerten, 

• het ontvangen van legaten en erfenissen, 
• het ontvangen van eenmalige en periodieke grotere schenkingen. 

Communicatie 
Via de kanalen van de Stichting Appeltaartconcerten attenderen we 
belangstellenden op de Steunstichting en de mogelijkheid om financieel bij 
te dragen.  
 
Aanvaarding 
Indien een fonds op naam wordt ingesteld zullen we met de schenker 
overleggen of de wensen van de schenker haalbaar zijn en afspraken maken 
over de besteding. Een erfenis zullen we alleen beneficiair aanvaarden.  

Beheer en besteding  
Het vermogen van de Steunstichting wordt zodanig beheerd dat hiermee 
geen (beleggings)risico’s gelopen worden. Goederen (muziekinstrumenten) 
kunnen in bruikleen gegeven worden aan de Stichting Appeltaartconcerten.  



We laten ons zo nodig adviseren door externe adviseurs op het gebied van 
financieel beheer en filantropie. 

Elk jaar wordt door het bestuur op basis van de projectplannen van de 
Stichting Appeltaartconcerten bepaald welk bedrag door de Steunstichting 
kan worden gedoneerd. We hanteren een voortschrijdende meerjarige 
uitgavenhorizon. We behouden ons voor om een donatie te koppelen aan 
een deelproject van de Stichting Appeltaartconcerten dat anders niet 
realiseerbaar zou zijn. Ook kan de Steunstichting een bedrag als lening 
toekennen aan de Stichting Appeltaartconcerten.  

Bestuursleden en adviseur:  
Stan Paardekooper, voorzitter 
Machteld Willemse, penningmeester 
André Niessen, secretaris 

Er wordt een rooster van aftreden opgesteld. 

Michiel Holtrop, artistiek & zakelijk leider van de Stichting 
Appeltaartconcerten adviseert het Bestuur, maar heeft geen stemrecht. 

Beloningsbeleid 
Het bestuur werkt onbezoldigd. 

Gegevens: 
Triodosbank: NL 92 TRIO 0379 7463 01 
KvK:    75418991 
RSIN:    860275991 
www.appeltaartconcerten.nl/steunstichting 

Culturele ANBI status 
Deze is aangevraagd. (december 2019) 

Contact 
Postadres: H.J. Schimmelplein 53, 3532 TH Utrecht. Of via de zakelijk leider van 
de Stichting Appeltaartconcerten, Michiel Holtrop. 
michiel@appeltaartconcerten.nl 06-55997325 
 


