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1.!Inleiding! !
!
1.1!Algemeen!
Voor! u! ligt! het! beleidsplan! ’148’18! van! de! Stichting! Vrienden! van! de! Nederlandse! StrijkKwartet! Academie! (hierna! ‘Stichting!
Vrienden!NSKA’).!Met!dit!beleidsplan!geeft!het!bestuur!de!koers!aan!van!de!Stichting!Vrienden!NSKA.!Het!plan!is!bedoeld!om!het!
beleid! inzichtelijk! te! maken! voor! onze! stakeholders! en! tevens! om! de! organisatie! achter! de! Vrienden! NSKA! de! vastgestelde!
doelstellingen!voor!ogen!te!doen!houden.!!
 
Duidelijk!is!dat,!nu!voor!de!Stichting!Nederlandse!StrijkKwartet!Academie!(hierna!‘Stichting!NKSA’)!de!structurele!subsidie!die!de!
Stichting!NSKA!gedurende!de!eerste!tien!jaar!van!haar!bestaan!van!het!Ministerie!van!OCW!ontving!is!weggevallen,!de!periode!
’148’18,!voor!zowel!Stichting!NSKA!en!haar!steunstichting!Stichting!Vrienden!NSKA,!in!het!teken!zal!staan!van!het!realiseren!van!
een! alternatief! financieringsmodel.! Als! onderdeel! van! dit! alternatieve! financieringsmodel! van! de! Stichting!NSKA! zijn! voor! de!
Vrienden!Stichting!NSKA!nieuwe!doelstellingen!geformuleerd.!Het!voor!u! liggende!beleidsplan!beschrijft!de!weg!waarlangs!de!
Stichting!Vrienden!NSKA!haar!doelstellingen!wil!bereiken.!
!
In!paragraaf!1.2!wordt!kort!de!Stichting!Vrienden!NSKA!en!haar!organisatie!beschreven.!Hoofdstuk!2!beschrijft!de!doelstellingen!
en! daaraan! gekoppelde! activiteiten! van! de! Stichting! Vrienden! NSKA.! In! Hoofdstuk! 3! wordt! een! financieel! overzicht! van! de!
Stichting!Vrienden!NSKA!gegeven!gevolgd!door!een!afsluiting!in!Hoofdstuk!4. 
!
1.2!Stichting!Vrienden!Nederlandse!StrijkKwartet!Academie!J!organisatie!
De!Stichting!Vrienden!NSKA!werd!in!2003!in!Amsterdam!gevestigd.!De!structuur!van!het!bestuur!van!de!Stichting!Vrienden!NSKA!
is!vastgelegd!in!artikel!4!van!de!statuten.!Het!bestuur!van!de!stichting!bestaat!uit!een!door!het!bestuur!zelf!te!bepalen!aantal!
leden.!De! bestuurders! ontvangen! voor! hun!werkzaamheden! geen!beloning.!Het! bestuur!wijst! uit! zijn!midden! een! voorzitter,!
secretaris!en/of!penningmeester!aan.!Het!bestuur!vergadert!minimaal!eenmaal!per! jaar!en!voorts!zo!vaak!een!bestuurder!het!
verlangt.!Het!bestuur!van!de!NSKA!past!de!Cultural!Governance!Code!toe.!
 
Voor!de!statuten!verwijzen!we!graag!naar!www.nska.nl/Vrienden!NSKA/statuten!
 
Zakelijk! leider! Liesbeth! Kok! van! de! Stichting! NSKA! is! mede! verantwoordelijk! voor! de! uitvoering! van! een! aantal! taken! met!
betrekking!tot!de!Stichting!Vrienden!NSKA. 
!
De!Stichting!Vrienden!NSKA!heeft!als!postadres!het!kantoor!van!de!Stichting!NSKA!in!muzyQ!(Atlantisplein!1,!Amsterdam).!!
!
Bestuur!
1.!!!!Mr.!Arie!Westerlaken!8!voorzitter! &!voormalig!secretaris!Raad!van!Bestuur!en!Chief!Legal!Officer!Philips!Electronics!
! ! 8!voormalig!voorzitter!Stichting!NSKA!
2.!!!!Dr.!Noor!van!Leeuwen!8!secretaris! &!voormalig!kinderarts,!voormalig!directeur!Wenckebachinstituut!Universitair!!
! ! Medisch!Centrum!Groningen!

! ! 8!tevens!secreatris!Stichting!NSKA!
3.!!!!Vacature!8!penningmeester! !!!!!! !
!
!
2.!Beleid! !
!
2.1!Statutaire!doelstelling!
De!statutaire!doelstelling! (art.!2!statuten)!van!de!Stichting!Vrienden!NSKA! luidt:! ‘De!stichting!heeft! ten!doel!het! financieel!en!
anderszins! ondersteunen! van! studenten! van! de! Nederandse! StrijkKwartet! Academie! en! voorts! al! hetgeen! dat! met! het!
vorenstaande! in!de!meest! ruime! zin! genomen! in! verband! staat!of!daartoe!bevorderlijk! kan! zijn.!De! stichting!beoogt!niet!het!
maken!van!winst.’!
!
2.2!Doelstellingen!en!activiteiten!!
De!doelstellingen!van!de!Stichting!Vrienden!NSKA!worden!als!volgt!omschreven;!
!
! Algemeen:!

8 creëren!actieve!community!die!de!activiteiten!van!de!Stichting!Vrienden!NSKA!en!de!Stichting!NSKA!een!warm!hart!
toedragen!en!ondersteunen!

8 voor!targets!zie!overzicht!hieronder!
Financieel:!
8 het!ondersteunen!van!de!activiteiten!van!de!Stichting!NSKA!
8 voor!targets!zie!overzicht!hieronder!
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!
Targets:!! aantal!vrienden!! ! ! ! ! ! ! totaalinkomsten!
! ! €50,J! 250,J! €1.000,J!!
2014! ! 30x! 12x! 5x! ! ! ! ! ! €!9.500,8!
2015/2016! 35x! 13x! 7x! ! ! ! ! ! €!12.000,8!
2017/2018! 40x! 16x! 9x! ! ! ! ! ! €!15.000,8!
!

!
!
De!activiteiten!die!de!Stichting!Vrienden!NSKA!onderneemt!om!bovengenoemde!doelstellingen!te!realiseren!zijn:!
!
! 8!werving!nieuwe!vrienden:!
! ! *!distributie!vriendenbrochure:!

8!brochure!beschikbaar!bij!NSKA8activiteiten!(concerten,!masterclasses)!!!
8!jaarlijkse!mailing!vriendenbrochure!naar!potentiële!vrienden!

! ! !
8!communicatie!met!bestaande!vrienden:!

*!e8nieuwsbrief:!o.a.!uitnodiging!Vrienden!naar!openbare!masterclasses!(6x!p.jr.)!
! ! *!nieuwsbrief!(hard!copy;!incl.bestuursverslag)!(2x!p.jr.)!

!
8!activiteiten!voor!bestaande!vrienden:!

! ! *!mogelijkheid!openbare!masterclasses!kosteloos!bij!te!wonen!(6x!p.jr.)!
*!besloten!vriendenconcert!(1x!p.jr.)!

! ! *!van!tijd!tot!tijd!bijwonen!speciale!NSKA8activiteiten!(jubileumconcert,!prive8concert)!
!
2.3!Partners!
De!Stichting!Vrienden!NSKA!werkt!bij!de!realisatie!van!bovengenoemde!doelstellingen!samen!met!diverse!partners!waaronder:!

8 Stichting!NSKA!
8 Conservatorium!van!Amsterdam!i.v.m.!internationale!masterclasses!
8 Diverse!professionele!&!particuliere!podia!in!Nederland!!i.v.m.!organisatie!(Vrienden)concerten!

!
!
3.!Financieel!overzicht! !
Alle!inkomsten!die!de!Stichting!Vrienden!NSKA!genereerd!komen!ten!gunste!aan!de!Stichting!NSKA!en!ondersteunt!de!Stichting!
NSKA!bij!de!realisatie!van!haar!doelstellingen/activiteiten.!De!bestuurders!van!de!Stichting!Vrienden!NSKA!ontvangen!voor!hun!
werkzaamheden!geen!beloning.!
!
De!donateursstructuur!van!de!Stichting!Vrienden!NSKA!is!als!volgt:!
8!€50,8!per!jaar!en!meer;!!

kosteloos!bijwonen!openbare!masterclasses!(uitnodigingen!per!e8nieuwsbrief),!tweemaal!per!jaar!nieuwsbrief!
8!€250,8!per!jaar!en!meer!(lijfrente);!!

kosteloos!bijwonen!openbare!masterclasses!(uitnodigingen!per!e8nieuwsbrief),!tweemaal!per!jaar!nieuwsbrief,!eenmaal!
per!jaar!bijwonen!besloten!vriendenconcert!

8!€1.000,8!per!jaar!en!meer!(lijfrente);!!
kosteloos!bijwonen!openbare!masterclasses!(uitnodigingen!per!e8nieuwsbrief),!tweemaal!per!jaar!nieuwsbrief,!eenmaal!
per! jaar! bijwonen! besloten! vriendenconcert,! eenmaal! per! vijf! jaar! besloten! concert! voor! gasten! donateur! op! duur!
donateur!te!bepalen!locatie!

!
Voor!een!overzicht!van!de!financiële!targets!zie!hierboven!par.!2.2!
Voor!een!overzicht!van!de!jaarcijfers!2012!en!bijbehorende!bestuursverslag!zie!www.nska.nl/Vrienden!NSKA/jaarcijfers!
!

!
!
Is het voor jonge instrumentalisten al moeilijk om een carrière op te bouwen, voor jonge strijkkwartetten is het helemaal een lastige opgave. Het 
begint er al mee dat om tot echt samenspel te komen en een repertoire op te bouwen vele uren van studie en samen oefenen geïnvesteerd moeten 
worden voordat er ook maar één noot in publiek gespeeld kan worden. En waar vind je de leraren en de coaches die je daarbij kunnen helpen? Op 
die vragen en problemen heeft de NSKA al sinds een decennium een antwoord geboden, en zich daardoor een onmisbare plaats in het 
Nederlandse muziekleven verworven. In de komende verschraling van het Nederlandse kunstleven waarbij vooral jonge kunstenaars de klappen 
van de komende bezuinigingen zullen moeten opvangen mogen wij hopen dat de NSKA nog minstens een volgend decennium overeind kan 
blijven. Ik hoop dat allen die het belang daarvan inzien dit instituut zullen steunen cq blijven steunen. 
 
Citaat: Martijn Sanders, voormalig Directeur Concertgebouw Amsterdam!


