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Inleiding
2017 was het eerste volledige jaar van de Stichting Vrienden van de ZomerJazzFietsTour.
Het bestuur heeft in de afgelopen anderhalf jaar gepoogd de bestaande Vrienden te
enthousiasmeren en nieuwe Vrienden te werven.
We kijken met terug op een jaar waarin een aantal initiatieven zijn ontplooid en een basis is
gelegd. We zijn nog lang niet waar we willen komen, maar het doel is gesteld en het pad er
naar toe is uitgestippeld.
De officiële oprichting
Op 11 maart 2016 is de Stichting officieel opgericht, ten overstaan van notaris mr. Arjen
Jacob Fanoy, notaris te De Ronde Venen.
De Stichting stelt zich ten doel:
1. a. het verlenen van hulp en (financiële) steun aan Stichting ZomerJazzFietsTour;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Tot dit doel
behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel
uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet
het maken van winst
Het Bestuur heeft in de verslagperiode 2 keer vergaderd over uiteenlopende onderwerpen.

Diverse activiteiten van het bestuur
Bij het opstarten van een nieuwe stichting komt heel wat kijken.
Er is in 2017 veel gebeurd:
 een bankrekening is aangevraagd
 twee nieuwsbrieven zijn verschenen
 een beleidsplan is opgesteld
 de (culturele) ANBI-status is aangevraagd bij de Belastingdienst.
 de database voor het vriendenbestand is ontworpen en gevuld
 adressen en emailadressen zijn opgezocht en verbeterd
Vriendenbestand
Bij de start van de Stichting hebben we het bestaande vriendenbestand overgenomen. Dat
bestand bevatte 58 Vrienden. In de verslagperiode hebben 12 vrienden hun bijdrage niet
gecontinueerd en hebben 13 nieuwe vrienden een bijdrage betaald.
Aan het eind van het jaar konden we afsluiten met 59 Vrienden die hun bijdrage hadden
voldaan.
Acties
Bestuursleden hebben ontmoetingen met vrienden en bekenden gebruikt om nieuwe leden
te werven. Maar daarnaast zijn door het bestuur ook acties opgezet om de bestaande
Vrienden te behouden en om nieuwe Vrienden te werven:
 alle bestaande Vrienden zijn per brief geïnformeerd over de oprichting van de
Stichting en bij die gelegenheid zijn zij verzocht hun bijdrage te voldoen;
 Vrienden zijn uitgenodigd voor de 3 lenteconcerten in het kerkje van Oostum;
 Bij de internetbestelling voor kaarten ZJFT is een mogelijkheid opgenomen Vriend te
worden.
 Vrienden die hun bijdrage nog niet hadden voldaan, hebben aan het eind van het jaar
een herinnering gekregen.
Financiële gegevens
Het eerste exploitatiejaar is geëindigd met een positief resultaat van bijna € 600. Van 59
vrienden hebben we ca. € 6.700 aan bijdragen ontvangen. Daarvan hebben we € 5.700 aan
uitkeringen aan de ZJFT verstrekt en hebben we ruim € 25 aan organisatiekosten gemaakt.
Verder hebben we bijna € 400 oprichtingskosten gemaakt.
Het bestuur streeft er naar om jaarlijks een bedrag van € 10.000 te werven bij vrienden. De
organisatiekosten willen we beperken tot maximaal 5% van de inkomsten. Daarnaast wil het
bestuur een beperkt werkvermogen aanhouden.
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