Stichting Muziektent Heelsum.

Beleidsplan 2016 ‐ 2019.
1. Aanleiding
De muziektent Heelsum is in 1950 tot stand gekomen nadat de vorige tent door de slechte
onderhoudstoestand en de oorlogssituatie in verval was geraakt. De realisatie is mogelijk geworden
door de inzameling van gelden en de fysieke inzet van de bewoners van Heelsum.
Het muziekkorps Heelsums Harmonie nam de tent in gebruik en de gemeente Renkum aanvaardde
het eigendom door in te staan voor het voortbestaan en het onderhoud. In 1992 is de tent, op
verzoek van de bewoners van Heelsum, gerenoveerd.
Het aantal optredens van Heelsums Harmonie liep terug van vier naar één keer per jaar in de tent. In
2015 nam de gemeente Renkum, als eigenaar van het gebouw, het voortzetten van het onderhoud
en voortbestaan van de muziektent in beraad en legde dit voor aan de bewoners van Heelsum.
Met de Stichting Muziektent Heelsum dragen de bewoners, met ingang van 2016, zorg voor het
functioneren en het operationele beheer van de muziektent. De gemeente blijft, als eigenaar, borg
voor het groot onderhoud en de externe aansprakelijkheid van de tent.

2. Onze inzet

De buurt naar buiten!
De muziektent hoort bij Heelsum als trefpunt, de plaats voor ongedwongen ontmoetingen van buurt‐
en dorpsbewoners. De muziektent fungeert tevens als podium voor jong talent, muziekverenigingen
en –opleidingen, koor‐ en cabaretgroepen in het dorp en uit de omgeving.
De Stichting streeft naar tien evenementen per jaar, optredens van één‐ à anderhalf uur, waarvan
muziekkorps Heelsums Harmonie en muziekschool T2muziek jaarlijks enkele uitvoeringen verzorgen.
Een klein team van vrijwilligers draagt zorg voor eenvoudige catering (€ 1, ‐ per consumptie) om
tijdens die optredens ontmoetingen van bewoners onderling te bevorderen.

3. Strategie
De Stichting aanvaardt het beheer van de muziektent om de saamhorigheid van het dorp Heelsum te
bevorderen. Muziek in de open lucht biedt gelegenheid voor ongedwongen ontmoeting waardoor de
contacten kunnen bijdragen aan de gewenste zelfredzaamheid. Zo beoogt de Stichting tegenwicht te
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bieden aan de negatieve effecten van individualisering en vergrijzing. Op die basis is in de statuten
van de Stichting de doelstelling geformuleerd als volgt:
a. het bevorderen van saamhorigheid in het dorp Heelsum, mede door muziekuitvoeringen
b. het bieden van een platform voor lokaal muzikaal talent in Heelsum
De muziektent fungeert daarin als middel om dit doel te realiseren; de Stichting beoogt jaarlijks het
uitwerken en organiseren van het programma van activiteiten en vanhet operationele onderhoud
van de muziektent.
Het bestuur zet zich in voor het verwerven van de benodigde financiën op basis van de jaarlijkse
exploitatiebegroting en publiceert aan het eind van het boekjaar de financiële verantwoording op de
website. Het cateringteam verantwoordt de administratie van inkomsten en bestedingen separaat
aan het bestuur. De consumpties zijn alle voor € 1, ‐ De Stichting heeft geen winstoogmerk.
Bij eventueel besluit tot ontbinding van de Stichting zal een batig saldo ten goede komen aan een,
door het bestuur te bepalen, algemeen nut beogende instelling met soortgelijke doelstelling als de
Stichting.
Gelet op haar statuten en doelstelling, handelt de Stichting geheel in lijn met de ANBI regelgeving.

4. Organisatie
Het eerste bestuur bestaat uit vijf personen. De bestuursleden hebben een zittingsduur
van maximaal 4 jaar en zijn eventueel éénmalig herkiesbaar. Het bestuur heeft de steun van een
vrijwilligersteam voor beeld en geluid, PR en communicatie, catering, organisatie van en toezicht op
onderhoud van gebouw en terrein.

5. Financiën
De stichting heeft geen winstoogmerk. Het bestuur stelt per kalenderjaar de begroting op, draagt
zorg voor inkomsten uit donaties en sponsoring en legt, binnen zes maanden na verstrijken van het
boekjaar, publieke verantwoording af voor het financiële beheer in overeenstemming met de
statuten van de Stichting. Een mogelijk batig saldo wordt geheel aangewend voor het realiseren van
de doelstelling van de stichting.
Vastgesteld op 8 juli 2016 te Heelsum.
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