
Beleidsplan  2021-2024    Stichting Instrumentenfonds Koninklijk Conservatorium Den Haag 

1. Doelstellingen 

De stichting heeft in de in 2018 gewijzigde statuten de activiteiten als volgt vastgelegd: 

- het bevorderen van de muzikale ontwikkeling van studenten van het KC [een collectief van studenten en 
leerlingen in het voorbereidend onderwijs daaronder begrepen], in de gevallen dat het instrumentarium of het 
ontbreken van kwaliteit daarvan, de ontwikkeling of verbetering van de studieresultaten belemmert; 

- het verstrekken van bruiklenen aan het KC; 

- het verstrekken van financiële ondersteuning aan het KC, in het bijzonder ten behoeve van de aanschaf van 
instrumentarium; 

- het ondersteunen van studenten van het KC in het kader van hun muzikale ontwikkeling in de breedste zin 
van het woord; 

- het toekennen en het bevorderen van de toekenning van prijzen. 

De stichting heeft geen winstoogmerk maar streeft wel naar een zeker rendement op het belegde eigen 
vermogen. Daarnaast streeft het bestuur, na belangrijke eenmalige onttrekkingen voor het KC in 2020-2021,  
ernaar een zodanig eigen vermogen in stand te houden dat ook op langere termijn bovenstaande 
doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. 

        2.    Uitgangssituatie 2020 

De stichting heeft ultimo april  2020 een eigen vermogen van circa € 1,4 miljoen. Hiervan is € 0,5 miljoen 
bestemd voor de aanschaf van instrumentarium door het KC in verband met de verhuizing in 2021 naar 
AMARE. Bij de bepaling van de € 1,4 miljoen is rekening gehouden met de dan bekende nadelige gevolgen van 
de Corona-crisis. Deze crisis kan na april 2020 nog verder van invloed zijn op het beschikbare eigen vermogen. 

De stichting verstrekt jaarlijks renteloze leningen aan studenten. Het uitstaande bedrag was ultimo 2015 
€125.000. Ultimo 2019 was dit € 115.000. Voor de periode 2021-2024 wordt ervan uitgegaan dat de 
verstrekte leningen en de ontvangen aflossingen elkaar in evenwicht houden.  

Voor de betaling van de verplichtingen aan het KC in 2020/21 [ € 570.000] zijn liquiditeiten 
vrijgemaakt. Per 30 april 2020 is de waarde van de resterende effectenportefeuille afgerond               
€  500.000. Daarnaast zijn de overige activa per die datum  circa € 400.000 bestaande uit leningen en 
in bruikleen gegeven instrumenten.  Het resterende  eigen vermogen  per genoemde datum is circa  
€ 900.000. Hierbij is dus rekening gehouden met een vermogensverlies over de eerste vier maanden 
mede als gevolg van de Corona-crisis en de eenmalige uitkering aan het noodfonds van het KC           
[€ 70.000]. 

3. Uitgangspunten  voor bestedingen in 2021-2024 

Het bestuur heeft eerder besloten dat voor de langere termijn steeds een zeker minimum vermogen 
beschikbaar moet blijven om de continuïteit van de stichting te waarborgen. Dit betekent dat er 
beperkingen zijn aan de uitgaven voor leningen voor studenten en voor instrumenten in  bruikleen te 
geven aan het KC.  



Bij de leningen wordt voor de periode 2021/24 als uitgangspunt gehanteerd dat jaarlijks een bedrag 
beschikbaar wordt gesteld dat bij benadering gelijk is aan de in dat jaar ontvangen aflossingen. Als 
regel wordt door de studenten goed afgelost. Afboekingen zijn beperkt. De bestaande gedragslijn dat 
bij 11 maanden aflossing conform de afspraak, de 12e termijn wordt kwijtgescholden, wordt 
gehandhaafd. Voor het toekennen van een lening [max € 6.000] is een schriftelijke procedure 
vastgelegd. 

De aanschaf van instrumenten die vervolgens om niet in bruikleen worden gegeven aan het KC 
betekent een directe vermindering van de beschikbare middelen waarbij onttrekkingen aan de 
effectenportefeuille noodzakelijk zijn. Voor de periode 21/24 wordt de aanschaf van instrumenten 
zeer beperkt gehonoreerd en aanvragen moeten goed zijn gemotiveerd  en geaccordeerd door de 
directie van het KC. Dit geldt ook voor de besteding van het toegezegde bedrag van € 500.000 in het 
kader van de verhuizing naar AMARE in 2021. 

Voor de periode tot en met eind 2024 wordt als beleidsmaatregel gehanteerd dat steeds tenminste  
€ 400.000 beschikbaar moet blijven in de vorm van banktegoeden en effecten. 

4. Bezit instrumenten 

De stichting heeft per 31 december 2019 een bezit aan instrumenten die om niet in bruikleen zijn 
gegeven aan het KC. Het KC beheert de instrumenten, houdt een administratie daarvan bij  en 
betaalt de verzekering. De balanswaarde per 31 december 2019 is afgerond € 315.000, gebaseerd op 
kostprijs minus afschrijving. Het gehele bezit zal vóór de overgang naar AMARE in opdracht van de 
stichting en het KC worden geïnventariseerd en opnieuw worden getaxeerd, mede ten behoeve van 
de verzekering.  Naar verwachting zullen de uitkomsten in 2021 beschikbaar komen. 

5.  Beheer effecten 

De beursgenoteerde effecten zijn in beheer bij ABN AMRO.  De stichting voert een voorzichtig 
financieel beleid.  Het risico-profiel  voor de beleggingen is matig defensief. Twee maal per jaar 
overlegt de penningmeester  met de bank over profiel, samenstelling portefeuille enz. De 
penningmeester brengt schriftelijk verslag uit aan het bestuur en vraagt instemming met 
voorgenomen, geadviseerde mutaties in de portefeuille. 

6. Verslaglegging 

De Stichting heeft de boekhouding ondergebracht bij het KC. Het accountantskantoor EY stelt 
jaarlijks de jaarrekening op en geeft daarbij een samenstellingsverklaring af. Het bestuur stelt jaarlijks 
een bestuursverslag op waarin verantwoording wordt afgelegd. Het jaarverslag van de stichting – 
bestaande uit bestuursverslag, jaarrekening en samenstellingsverklaring - wordt na vaststelling door 
het bestuur ook geplaatst op de website van het KC. Daarmee wordt ook voldaan aan de ANBI-
verplichting. Op de website worden de bijlagen met gedetailleerde informatie over de beleggingen, 
de leningen aan studenten en de in bezit zijn instrumenten niet opgenomen. 

 

 

 



7. Het bestuur 

De stichting heeft geen eigen ondersteunend apparaat. Het bestuur voert zelf de genomen besluiten 
uit. Het bestuur handelt in overeenstemming met de statutaire bepalingen. Vastlegging in een 
reglement wordt niet nodig geacht.  

Het bestuur komt circa 5 maal per jaar bijeen. De secretaris bereidt de vergaderingen voor met o.a. 
de agenda en maakt een verslag van de vergaderingen. Zo nodig kunnen ook tussentijds schriftelijk 
lening-aanvragen van studenten worden afgehandeld. 

Betalingen worden door de secretaris voorbereid, door de administratie bij het KC vastgelegd en 
doorgestuurd naar de penningmeester die de betaling via internetbankieren verricht. De voorzitter 
heeft ook tekeningsbevoegdheid. 

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Uit de statutenwijziging in 
2018 volgde een nieuw aftreedrooster dat in het jaarverslag wordt opgenomen. 

8. Toekenning prijzen 

Het bestuur stelt jaarlijks een bedrag ter beschikking voor de toekenning van prijzen onder meer in 
het kader van het afstuderen van studenten bij het KC. Het bestuur volgt daarbij de adviezen van de 
jury[‘s] van het KC. 

9. Kosten en opbrengsten 

De jaarlijkse kosten [met name bank-, administratie- en accountantskosten] en opbrengsten [met 
name uit effecten] zijn beperkt waardoor het maken van een begroting vooraf niet noodzakelijk 
wordt geacht. Globaal houden kosten en opbrengsten elkaar als regel in evenwicht. 

10. Fondsenwerving 

De stichting heeft de ANBI-status maar doet niet actief aan fondsenwerving.  

De stichting is een van de ondersteunende stichtingen onder het KC. De stichting wil, met behoud 
van het eigen karakter, actief participeren in de samenwerking van deze steunstichtingen teneinde 
een voor het KC optimaal resultaat te bereiken.  

 

DIT  BELEIDSPLAN  IS  DOOR  HET  BESTUUR  VASTGESTELD  OP  11 MEI 2020. 

 


