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Doelstelling van de Steunstichting Appeltaartconcerten
Het stimuleren van belangstelling voor de activiteiten van de Stichting Appeltaartconcerten
te Utrecht en ook de subsidiewerving bij fondsen, het inzamelen van gelden en andere zaken
bij ondernemingen, instellingen en particulieren, die ter beschikking gesteld worden van, en
dienen tot instandhouding van en ter realisering van de doelstellingen van de Stichting
Appeltaartconcerten; deze doelstellingen zijn: het zonder winstbejag 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.
Verslag
In dit onrustige coronajaar heeft de Steunstichting Appeltaartconcerten weinig activiteiten
ontplooid. Er is vooral generieke publiciteit gegenereerd. In de nieuwsbrief van Stichting
Appeltaartconcerten vragen we structureel aandacht voor de Steunstichting d.m.v. een elke
editie terugkomende alinea met het kopje Wist u dat…
De eerste opzet voor een eigen website is gemaakt.
Onze brochure wordt verspreid onder relaties, notarissen en anderen. Er is door het bestuur
1 keer live en verder telefonisch vergaderd. Er zijn, anders dan bankkosten, geen kosten
gemaakt.
Financieel
Een aantal Vrienden van Stichting Appeltaartconcerten heeft een ‘extra’ donatie gedaan aan
de Steunstichting en er worden enkele periodieke schenkingen gedaan. Het Utrechts
Klokkenluidersgilde hield een prachtige inzamelingsactie voor ons.
De zakelijk leider van Stichting Appeltaartconcerten heeft samen met enkele musici, een
bedrag gedoneerd tgv het overlijden van zijn vader t.b.v. een nieuw fonds op naam om
Appeltaartconcerten met barokmuziek mogelijk te maken.
Ook is er een miniem potje geld voor muziek voor mensen met een verstandelijke beperking.
Het overige vermogen is niet geoormerkt. Er is besloten om in 2022 een eerste bijdrage te
doen aan de projecten van Stichting Appeltaartconcerten.
Het bestuur,
Stan Paardekooper,voorzitter
Machteld Willemse, penningmeester
André Niessen, secretaris
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contact met de Steunstichting gaat via de adviseur van de Steunstichting (tevens zakelijk
leider van Stichting Appeltaartconcerten), Michiel Holtrop
https://appeltaartconcerten.nl/steunstichting/ michiel@appeltaartconcerten.nl
06-55997325

