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De stichting: 

- verstrekt renteloze leningen aan studenten van het 

Koninklijk Conservatorium (hierna: KC) voor de 

financiering van hun muziekinstrument  

- geeft instrumenten in bruikleen aan het KC 

- kent stimuleringsprijzen toe aan studenten van het KC. 

 

Dat is het doel van de stichting en ook haar feitelijke 

activiteit. 

 

Het bestuur van de stichting komt 5 a 7 maal per jaar bij 

elkaar teneinde in goed collegiaal overleg de aanvragen van 

studenten van het KC voor een renteloze lening en de aanvragen 

van het KC om een instrument te kopen en vervolgens aan het KC 

in bruikleen te verstrekken te beoordelen. Incidenteel worden  

stimuleringsprijzen uitgeloofd voor studenten. Een deskundige 

jury bepaalt alsdan wie de prijswinnaars zijn.  

 

De stichting, die beschikt over een zeker eigen vermogen, doet 

niet aan actieve fondsenwerving en maakt dus geen kosten 

daarvoor. Er wordt een conservatief financieel beleid gevoerd. 

Het belegde vermogen van de stichting staat bij de ABN AMRO 

bank uit op rekeningen ten name van de stichting. Het eigen 

vermogen van de stichting – voor zover niet gestoken in 

renteloze leningen en bruikleeninstrumenten - wordt voor het 

merendeel belegd in vastrentende obligaties en deels in 

aandelen. 

In overleg met het bestuur en de bank regelt de penningmeester 

dat. De administratie, die wordt uitgevoerd door het KC, 

voldoet aan hoge eisen. De jaarstukken van de stichting worden 

(al jaar en dag) opgesteld door een registeraccountant en 

voorzien van een samenstellingsverklaring. 

 

De vermogensopbrengsten worden aangewend voor het doel van de 

stichting. De stichting heeft geen winstoogmerk anders dan het 

behalen van een zeker rendement op het belegde eigen vermogen. 

De stichting streeft ernaar haar eigen vermogen in stand te 

houden voor zover dat nodig is om haar doelstellingen - ook op 

de lange termijn - te kunnen blijven vervullen. Al naar gelang 

de beleggingsresultaten van de stichting dat toelaten wordt 

tegemoet gekomen aan de – niet aflatende – stroom van 

verzoeken van het KC om (kostbare) instrumenten aan te 

schaffen en aan het KC in bruikleen te verstrekken. De in 

bruikleen verstrekte instrumenten worden niet op commerciële 

basis ter beschikking gesteld aan het KC.  De voorwaarden 



strekken er slechts toe dat het KC de kosten van de 

verzekering en het onderhoud draagt. Voor alle aan het KC in 

bruikleen verstrekte instrumenten, die eigendom zijn van de 

stichting, is in goed overleg met het bestuur van het KC een 

goede administratie, bruikleenovereenkomst en verzekering tot 

stand gebracht. 

  

 

Het bestuur geniet geen enkele bezoldiging.  


