Stichting Olga Vocal Ensemble
JAARVERSLAG 2019
De Stichting Olga Vocal Ensemble werd op 22 september 2018 opgericht door de leden van
Olga Vocal Ensemble en bestaat thans ca 1,5 jaar. De Stichting staat ingeschreven in het
register van de Kamer van Koophandel.
1. Voortgang van de Stichting
De activiteiten en de werkwijze van de Stichting hebben in 2019 verder vorm gekregen. Er
werd een strategie uitgezet voor de komende jaren, met een beleidsplan en een meerjarige
begroting. Aangezien de stichting nog redelijk “jong” is, vormt dit een uitstekende basis.
Maar in de loop der jaren zal blijken waar eventuele bijstellingen moeten worden
aangebracht.
Het bestuur is in 2019 viermaal bijeen geweest voor vergaderingen, waarbij vrijwel altijd een
vertegenwoordiger aanwezig was van het Olga Vocal Ensemble. Ook tussen de
vergaderingen was er zeer regelmatig contact om lopende zaken af te stemmen.
2. ANBI-status
Begin 2019 werd voor de Stichting de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling)
aangevraagd, met de nodige documenten zoals beleidsplan en begroting. Eind april kreeg de
Stichting die status toegekend, met terugwerkende kracht tot 22 maart, als culturele ANBI.
3. Vriendenkring
Eind 2018 werd de “Vriendenkring van het Olga Vocal Ensemble” opgericht. Werving
daarvoor vindt plaats met flyers en posters bij concerten en via de website. In 2019 sloten
acht mensen zich aan bij de Vriendenkring. Nadat de ANBI-status was verkregen (zie 2)
werden de Vrienden geïnformeerd dat zij een 5-jarig contract voor periodieke schenkingen
zouden kunnen afsluiten, wat belastingvoordeel geeft. Eén Vriend maakte daar gebruik van.
Gedurende het jaar werd aan de Vriendenkring meermalen een “nieuwsmail” toegezonden
met informatie en soms een invitatie om Olga activiteiten of (met korting) concerten bij te
wonen. Zo waren een aantal Vrienden op 9 mei aanwezig in Utrecht (Pieterskerk) bij de
vrolijke opnames van Olga’s nieuwe videoclip – met een gezamenlijk drankje toe. Bij het
jaarlijkse Kerstdiner-chantant, bediend en bezongen door het Olga ensemble, werden de
aanwezige Vrienden samen met Olga op de foto gezet.
4. Fondsenwerving
Dit jaar werd de lijst van mogelijk interessante fondsen voor fondsenwerving voor projecten
van Olga verder uitgebreid, ook met aanmelddata. Tevens vonden enkele
netwerkgesprekken plaats.
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Voor de videoclip-opnamen van Olga in het voorjaar werd een aantal fondsen
aangeschreven, maar het resultaat van deze eerste fondsenwervingsactie was enigszins
teleurstellend. Het projectbudget diende derhalve bijgesteld te worden. Wel werd door de
Gravin van Bylandt Stichting een goed bedrag toegekend.
6. Principes van de Governance Code Cultuur
In januari werden de principes van de Governance Code Cultuur in het bestuur besproken
(een uitgave van Cultuur + Ondernemen; voor meer informatie zie: https://bij.cultuurondernemen.nl/governance-code-cultuur/principe/introductie). Besloten werd dat dit een
belangrijke code is, waaraan het Stichtingsbestuur zich zoveel als mogelijk zal houden.
7. Bestuur
Gedurende 2019 zijn er geen wijzigingen opgetreden in de bestuurssamenstelling. Het
bestuur bestaat thans uit vijf leden. De gegevens van de bestuursleden zijn in de
oprichtingsakte vermeld.
Zoals voorgeschreven in de Statuten, is er begin dit jaar een aftreedrooster opgesteld en
geaccordeerd. Volgens dat schema komt ieder jaar geschakeld één (en soms twee)
bestuursleden in aanmerking voor aftreden c.q. herbenoeming, steeds na een
zittingsperiode van vier jaar (maar aanvankelijk iets korter in de opstartperiode van de
Stichting). Een opvolgend bestuurslid neemt in dit rooster de plaats in van zijn voorganger.
8. Conclusie
De Stichting Olga Vocal Ensemble heeft een nuttig jaar achter de rug en is thans goed
geëquipeerd om haar statutaire taken naar behoren uit te voeren.

