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Voorwoord:
Stichting Zangcultuur Deventer wil een transparante stichting zijn. ANBI-erkenning wordt
nagestreefd. Op het internet is de stichting inmiddels goed te volgen.
In dit jaarverslag en deze jaarrekening 2015 vindt u een samenvatting van de activiteiten en
de bijbehorende financiële verantwoording over het jaar (2014 en) 2015.

Activiteiten:
In november 2014 is gestart met het vaststellen van de statuten van de stichting in een
notariële akte van oprichting. Deze akte is in februari 2015 gepasseerd bij de notaris
mr. Jan-Willem Kroes te Deventer waarna de inschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft
plaatsgevonden. De oprichting van de Stichting Zangcultuur Deventer is dan een feit.
Als eerste heeft het bestuur het beleidsplan 2015 – 2017 gemaakt.
Hierin zijn onder andere de aanleiding van de stichting en haar doelstellingen nader
toegelicht. Om haar doelstellingen te verwezenlijken zijn verschillende activiteiten en
projecten beschreven.
Daar financiële middelen onontbeerlijk zijn voor de uitvoer van de verschillende activiteiten
en projecten heeft vervolgens oriëntatie ten aanzien van fondsenwerving plaatsgevonden.
Middels boeken, dvd’s, cursussen en gesprekken, is de kennis hierover verbeterd.
Daarna is gestart met het benaderen van subsidiënten, publieke en particuliere fondsen
conform de door hen vastgestelde aanvraagprocedure. Sponsoren/ donateurs/ vrienden van de
stichting zijn schriftelijk en/ of mondeling benaderd.
Er is gekeken of het project Parel van de Zangstudio Annemieke Brouwer overgenomen kon
worden door de Stichting Zangcultuur Deventer. Hier is van afgezien omdat het al in de
uitvoerende fase zat.
Verder is in 2015 gestart met de voorbereiding van de projecten Happy Days en Vocal Joy.
De uitvoer van deze beide projecten is gepland in 2016.

Publiciteit:
Om bekendheid te geven aan de Stichting Zangcultuur Deventer zijn er vele mensen
gesproken, krantenberichten verschenen en is een eigen webpagina gemaakt. Vooralsnog te
bezichtigen via de website van de Zangstudio Annemieke Brouwer
http://zang.annemiekebrouwer.nl/nl/stichting.
Op de webpagina zijn onder andere de doelen, het beleid en de contactgegevens bekend
gemaakt:
Post/bezoekadres Stichting Zangcultuur Deventer: Bergschild 17, 7411 EL Deventer
E-mail: info@zangcultuur.nl
Bankrekeningnummer: NL37INGB0006826893 t.n.v. Stichting Zangcultuur Deventer

Externe contacten:
Ten behoeve van de fondsenwerving en de activiteiten en projecten zijn er vele externe
contacten geweest zoals met de gemeente Deventer, de huuraccommodaties, de collega’s
binnen zang, de muziekscholen, de kunst en cultuur, de basisscholen en middelbare scholen
(o.a. coördinator ISK-klassen), de conservatoria, de vrijwilligerscentrale, de noodopvang
vluchtelingen, enzovoorts.

Interne organisatie:
De uitvoer van de activiteiten en projecten van de stichting ligt in handen van Annemieke
Brouwer van Zangstudio Annemieke Brouwer. Ook neemt zij de fondsenwerving grotendeels
voor haar rekening.
Een aantal maal per jaar komt het bestuur bij elkaar om de gang van zaken te bespreken en
beleid af te stemmen.
Uit praktische overweging is de stichting op hetzelfde adres als de zangstudio gehuisvest.
Bij de verschillende activiteiten en projecten zullen vrijwilligers, beroepskrachten, stagiaires,
enzovoorts betrokken worden. Dit heeft in 2015 nog niet plaats gevonden.

Conclusie en aanbevelingen:
Als conclusie kunnen we zeggen dat (2014 en) 2015 het jaar is geweest van de oprichting,
oriëntatie, eerste bekendmaking en voorbereiding.
In 2016 zullen de eerste activiteiten en projecten tot uitvoer komen en zal verdere
naamsbekendheid, fondsenwerving, aantrekken van vrienden/ donateurs en
erkenning ANBI-status, nagestreefd worden.

