Verslag van activiteiten Stichting Olga Vocal Ensemble over
2018
De Stichting is opgericht op 22 maart bij notariële akte door de leden van Olga
Vocal Ensemble. De bestuursleden staan in de akte vermeld. De Stichting is
meteen ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.
Het bestuur van de stichting kwam voor het eerst bijeen op 25 maart om nader
kennis te maken, taken te verdelen en te bepalen welke zaken bij voorrang
geregeld moesten worden. Het bestuur heeft in totaal vier maal vergaderd en
daarnaast een brainstorm sessie met het voltallige vocaal ensemble gehouden.
In principe worden de bestuursvergaderingen bijgewoond door tenminste één
lid van het vocaal ensemble. Hieronder worden de activiteiten van de Stichting
nader toegelicht.
1. Brainstorm. Om doelgericht en efficiënt te kunnen werken is het belangrijk
dat alle participanten in de stichting een overeenstemmende visie hebben
over de doelstellingen op de lange termijn en over de inzet die daarvoor
nodig is. Dat is ook de basis voor het Beleidsplan dat de Stichting nodig
heeft. Op 10 september vond een brainstorm sessie plaats. Ruim daarvoor
had het bestuur een vragenlijst geformuleerd die aan het ensemble werd
voorgelegd. De inspirerende discussies leverden veel ideeën op voor
concrete acties en heldere doelen voor de middellange termijn, zowel op
het artistieke als het beleidsmatige vlak. Deze werden vastgelegd in een
lijst met actiepunten die bij volgende bijeenkomsten van het bestuur als
checklist dient.
2. Fondsenwerving. In het voorjaar werd een eerste inventarisatie gemaakt
van potentiële subsidieverstrekkers en in het bestuur besproken. Ook
diende het bestuur een subsidieverzoek voor vergoeding van reiskosten
voor de tournee die het ensemble in juni/juli maakte naar de Verenigde
Staten en IJsland. In het najaar werd de inventarisatie voortgezet en
werden plannen gemaakt voor een subsidiabel project in het voorjaar van
2019. Het bestuur legde contact met fondsen om de kansen op succes na
te gaan. Tijdens concerten van het ensemble in december werd het
initiatief ‘Vrienden van Olga’ gelanceerd en meldden de eerste vrienden
zich aan.
3. Beheer. Het bestuur besprak een eerste opzet voor een beleidsplan. Ook
de financiële administratie werd opgezet, vooreerst vooral als raamwerk,

gegeven de nog afwezige financiële transacties door de stichting. De
bestuursleden hebben elk €50 gedoneerd om de bankrekening te
activeren.

