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Beleidsplan stichting Vrienden van het ILFZ 
22-01-2020 
 

1. Inleiding 
 
De Stichting Internationaal Lied Festival Zeist (ILFZ) is medio 2015 opgericht met het doel jaarlijks een 
internationaal liedfestival in Zeist te organiseren. Het festival wil: 
- een podium geven aan nationale en internationale topmusici, zowel gerenommeerd als 

aanstormend; 
- de klassieke zangkunst voor een breed publiek toegankelijk maken; 
- nieuwe interpretaties van klassiek werk de ruimte geven; 
- educatie en participatie organiseren door bijvoorbeeld masterclasses, liedklasprojecten voor het 

primair en voortgezet onderwijs, open podia voor de jeugd en voor volwassenen, workshops en 
een familiemeezingconcert.  

Daarvoor zijn draagvlak en continuïteit van financiering nodig: de concrete doelen van de Stichting 
Vrienden van het Liedfestival.  De Vriendenstichting wil het festival mogelijk maken door het werven 
van vrienden voor het draagvlak en voor de financiële ondersteuning van het festival en door de 
inzet van vrijwilligers bij activiteiten. 
 

2. Doelstelling 
 
De stichting ILFZ is op 5 juni 2015 opgericht.  
Ter ondersteuning van het ILFZ is op 8 februari 2016 de Stichting Vrienden van het Internationaal 
Lied Festival opgericht.  
De doelstelling van de Vriendenstichting is, statutair, het (doen) ondersteunen van activiteiten op 
het gebied van 
a. het organiseren van zowel nationale als internationale muzikale evenementen op het gebied van  
    vocale klassieke muziek; 
b. het bevorderen van talentontwikkeling op het gebied van klassieke zang; 
c. het bevorderen van regionale, nationale en internationale samenwerking tussen organisaties met  
    dezelfde doelstelling; 
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband  
    houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 

3. Organisatie  
 
De Stichting Vrienden van het Liedfestival is ingericht als stichting met een bestuur en volgt de 
Governance Code Cultuur voor transparant en goed bestuur. Een derde van de bestuursleden wordt 
benoemd door de Stichting ILFZ, waardoor de relatie tussen beide stichtingen wordt geborgd. Het 
bestuur ontvangt geen vergoeding. De stichting werkt uitsluitend met  vrijwilligers. 
 
De Vriendenstichting heeft geen personeel in dienst. Het bestuur beheert twee bankrekeningen: de 
Vriendenrekening en het Fonds Mastercourse.  
 
ILFZ en de Vriendenstichting hebben een aantal formele relaties die statutair zijn geregeld: 1/3 van 
de bestuurders wordt door ILFZ benoemd, ILFZ verleent toestemming voor vaststellen van de 
jaarstukken, en toestemming voor statutenwijziging en voor ontbinding. 
 
De werkrelaties tussen ILFZ en Vriendenstichting zijn in overeenkomsten vastgelegd (Fonds 
Masterclass, operationele en financiële relaties). 



2 
 

   

Bestuursleden van de Vriendenstichting zijn betrokken bij het werk van ILFZ door deelname aan 
commissies en gezamenlijke vergaderingen. 
 

4. Vrienden 
 
Er worden de volgende categorieën vrienden onderscheiden: 
Vriend    vanaf 35,- per jaar 
Vriend met partner  vanaf 60,- per jaar 
Supervriend met partner* vanaf 250,- per jaar voor 5 jaar 
Mecenas met partner*  vanaf 500,- per jaar voor 5 jaar (bestemd voor de mastercourse). 
*Bij een periodieke schenkovereenkomst moeten zowel de schenker als diens partner tekenen. 

 
Bestellers van kaarten via de ILFZ website kunnen direct Vriend worden en profiteren van kortingen. 
Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden om Vriend, Supervriend of Mecenas te worden. 
 
Vrienden zijn van belang, niet alleen omdat ze mede financier van het festival zijn maar ook omdat ze 
ambassadeurs zijn van het festival, en omdat ze een substantieel deel van de recette van het festival 
voor hun rekening nemen.  
Er haakt jaarlijks een beperkt aantal vrienden af. Zij komen ook niet meer op het festival op een 
enkele uitzondering na.  Er is inmiddels een trouwe kern van ca. 80 vrienden die zich via een 
machtiging of een overeenkomst voor een periodieke gift aan de stichting hebben verbonden. Doel is 
deze groep geleidelijk verder uit te breiden. 
 

5. Activiteiten 
 

De activiteiten van de Vriendenstichting hebben betrekking op werven en behouden van een 
stabiele vriendenkring, en het beheer van door vriendenbijdragen opgebouwd vermogen om 
continuïteit van het festival over de jaren heen te bevorderen. 
 
De financiële bijdragen van de Vriendenstichting aan het Festival  zijn bedoeld om zo nodig de 
festivalkosten mee te dragen, om een buffer te vormen voor het financieringsrisico dat het ILFZ 
loopt, en om eventuele extra activiteiten mogelijk te maken . 
 
De website van het ILFZ is het primaire communicatiemedium voor het werven van vrienden; een 
speciale vriendensectie is met dit doel onderdeel van de ILFZ site. 
De Vriendensectie bevat informatie over fiscale voordelen van het Vriend worden en informatie met 
betrekking tot de ANBI status. Informatie over de tegenprestaties voor de donaties van vrienden 
maakt uiteraard deel uit van de vriendensectie.   
 
Voorafgaand aan en tijdens het festival wordt extra gecommuniceerd voor werving en behoud van 
vrienden. In nieuwsbrieven van ILFZ wordt aandacht gevraagd voor de Vriendenstichting. 
 
Tijdens het festival organiseert de Vriendenstichting samen met ILFZ vriendenontmoetingen en biedt 
vrienden speciale arrangementen tegen gereduceerde tarieven. 
 
Vrienden kunnen onder coördinatie van het ILFZ bestuur ingezet worden bij de kaartverkoop, de 
organisatie van het festival en het organiseren van nevenactiviteiten e.d. 
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In 2018 is een Fonds Masterclass opgericht om afhankelijkheid van externe financiering van de 
Masterclass te beperken en de continuïteit van de Masterclass op langere termijn te verzekeren, met 
als concrete doelen: 

• financieel ondersteunen van studenten bij deelname aan de masterclasses van ILFZ 

• verbeteren van de kwaliteit van de masterclasses. 
De Masterclass is een wezenlijk maar kwetsbaar onderdeel van het Festival. ILFZ wil zoveel mogelijk 
aspecten van de liedkunst aan bod laten komen en de financiële drempel voor jong talent laag 
houden met behoud van een hoge kwaliteit.  
Het Fonds wordt beheerd door de Vriendenstichting. Het festivalbestuur bepaalt de bestemming 
ervan binnen de doelstellingen van het Fonds. 
  

6. Doelstellingen in de jaren 2019-2023 
 
• Organisatie en werkprocessen verder opbouwen 

• Relatie met ILFZ concreet uitwerken 

• Aantal vrienden ( in  2016: 40, 2017: 80, 2018: 100, 2019 140) geledelijk verder uitbouwen 
tot een stabiel niveau van ca. 170, met een jaarlijks inkomsten niveau van ca. € 10.000,-.  

 
7. Financiën 
 
De Vriendenstichting beheert twee bankrekeningen: 

• Een rekening waarop bijdragen van vrienden en supervrienden worden gestort. Het saldo van 
deze rekening is ter beschikking aan de vriendenstichting (de vriendenrekening). 

• Een rekening waarop bijdragen van mecenassen in het Fonds Masterclass worden gestort. Het 
saldo van deze rekening is ter beschikking van het festivalbestuur (de fondsrekening). 

Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk vriendenbijdragen op de vriendenrekening via een 
doorlopende machtiging te incasseren. Voor de fondsrekening worden alleen 
overeenkomsten voor periodieke giften gesloten. 

 
Investeringen 
De Vriendenstichting zal vooralsnog niet investeren. Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande 
faciliteiten van de Stichting ILFZ. De vriendenstichting heeft geen activa. 
 
Beloningsbeleid 
De bestuursleden van de Stichting Vrienden zijn onbezoldigd en ontvangen uitsluitend een 
vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten ten behoeve van de Stichting. 
 
Begroting 
Bij het opstellen van de begroting worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
o Behalve de directe bestuurskosten (bankkosten, correspondentie e.d.) worden alle overige 

operationele kosten die ten behoeve van de vriendenstichting worden gemaakt betaald door het 
festival.  

o Van de vriendenrekening worden voor zover mogelijk negatieve resultaten op het festival 
gecompenseerd.  

o Van de fondsrekening worden zo nodig kosten van de mastercourse aan het festival vergoed. 
 

o  Voor dit fonds is een afzonderlijke regeling met ILFZ afgesproken. ILFZ bepaalt welke bijdragen 
uit het Fonds wanneer worden verstrekt aan wie, en geeft Stichting Vrienden opdrachten tot 
betaling. Stichting Vrienden verifieert of betalingsopdrachten voldoen aan de doelstellingen van 
het Fonds. 
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o Als in enig jaar een lagere financiële bijdrage dan de inkomsten in dat jaar aan het festival en/of 
Masterclass voldoende is, zal het overschot in dat jaar worden toegevoegd aan het vermogen 
van de Stichting. 

 
Vermogensontwikkeling 
De Stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de 
Stichting. Aan het vermogen worden met het oog daarop de volgende indicatieve grenzen gesteld: 
o Minimaal vermogen € 500,- 
o Maximaal vermogen 70% van de jaarbegroting van het laatste door ILFZ  georganiseerde  festival, 

als continuïteitsgarantie bij het wegvallen van subsidies, te verhogen met 100% van met ILFZ 
overeen te komen extra activiteiten in het kader van de festivals, die niet met middelen van ILFZ 
kunnen worden bekostigd. 

 
Liquiditeit 
Voor het betalen van lopende kosten wordt een minimum banksaldo gehanteerd van € 350,- voor de 
vriendenrekening en € 150,- voor het Fonds Mastercourse. De vriendenstichting kan lopende het jaar 
voorschotten aan ILFZ verstrekken, die worden verrekend met de vast te stellen bijdrage aan een 
festival. 
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