Beleidsplan Stichting Middelburg VÓLkoren
2019 - 2022

Het grootste en leukste korenfestival van Zeeland.
Daar moet je zijn geweest, daar moet je hebben gezongen.

Beleidsplan Middelburg VÓLkoren

Stichting Middelburg VÓLkoren
Secretariaat: Joosstraat 27 4458 BZ ’s-Heer Arendskerke
IBAN rek.nr. NL 11 RABO 0104 8451 20 / KvK 56032870 / RSIN 8519.50.401
financien@middelburgvolkoren.nl / www.middelburgvolkoren.nl

Pagina 2 van 16

Beleidsplan Middelburg VÓLkoren

Inhoudsopgave
Voorwoord .......................................................................................................................................... 4
1 Algemeen.......................................................................................................................................... 5
1.1

Doelstelling Stichting Middelburg VÓLkoren ...................................................................... 5

1.2

Bestuur ................................................................................................................................ 5

1.3

Werkgroep ........................................................................................................................... 5

2 Het festival Middelburg VÓLkoren ................................................................................................... 6
2.1

Inleiding ............................................................................................................................... 6

2.2

Hoe komt het festival tot stand? ......................................................................................... 6

2.3

Communicatie ..................................................................................................................... 6

3 Middelburg VÓLkoren 2019 - 2022 .................................................................................................. 7
3.1

Inleiding ............................................................................................................................... 7

3.2

Onze ambities ...................................................................................................................... 7

3.3

Ontwikkelingen.................................................................................................................... 7

4 Financiën .......................................................................................................................................... 8
4.1

Inleiding ............................................................................................................................... 8

4.2

Subsidies .............................................................................................................................. 8

4.3

Collecte ................................................................................................................................ 8

4.3

Sponsoring ........................................................................................................................... 8

5 Samenwerkingen .............................................................................................................................. 9
5.1

Inleiding ............................................................................................................................... 9

5.2

Relatie Kunst- & Cultuur Route Middelburg (K & CRM) ...................................................... 9

5.3

Stichting Evenementen Middelburg (SEM) ......................................................................... 9

5.4

Ondersteuning andere korenfestivals ................................................................................. 9

5.5

Juni festivalmaand ............................................................................................................... 9

5.6

Stichting Welzijn Middelburg (SWM) .................................................................................. 9

5.7

Korenbonden ..................................................................................................................... 10

6. De jaarplannen 2019 - 2022.......................................................................................................... 10
6.1

Inleiding ............................................................................................................................. 10

6,2

Jaarplan 2019 .................................................................................................................... 10

Bijlage organogram Stichting Middelburg VÓLkoren ........................................................................ 11
Bijlage draaiboek ............................................................................................................................... 12
Bijlage financieel overzicht ................................................................................................................ 14

Pagina 3 van 16

Beleidsplan Middelburg VÓLkoren

Voorwoord
Sinds 12 september 2012 is Middelburg VÓLkoren (MVK) een zelfstandige stichting gevestigd te
Middelburg. Stichting Middelburg VÓLkoren is een culturele ANBI, een Algemeen Nut Beogende
Instelling. Een van de voorwaarden om dat te zijn, is dat de stichting een beleidsplan moet hebben.
In dit beleidsplan wordt onder meer beschreven wat het doel van de stichting is, wat de ambities zijn,
met wie er samengewerkt wordt en wat op hoofdlijnen de plannen zijn voor de komende jaren.
Dit beleidsplan geldt eveneens als beleidsplan, zoals genoemd in artikel 4 van de statuten van de
stichting.

Middelburg, december 2018,
Het bestuur van Stichting Middelburg VÓLkoren
Wim Bos, voorzitter
Thea Landman, secretaris
Ton Zimmerman, penningmeester.
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1 Algemeen
1.1

Doelstelling Stichting Middelburg VÓLkoren

De stichting heeft ten doel:
a. Het stimuleren van de koorzang in de breedste zin en meer in het bijzonder het organiseren van
een korenfestival in Middelburg;
b. Het benadrukken van het belang van Middelburg als cultureel en historisch bezienswaardige stad.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Koren in allerhande genres te bewegen deel te nemen aan het Middelburg VÓLkoren festival; het
actief stimuleren van deelnemers en bezoekers om concerten te bezoeken;
b. De concerten, zoveel mogelijk plannen op locaties die uit cultureel en/of historisch oogpunt
aantrekkelijk zijn;
c. Het betrekken bij concerten / koorfestivals van locaties en personen die iets op het gebied van
kunst en cultuur betekenen;
d. Het actief stimuleren van deelnemers en bezoekers om de genoemde locaties te bezoeken.

1.2

Bestuur

Het bestuur van Stichting Middelburg VÓLkoren bestaat uit drie personen, de voorzitter, de secretaris
en de penningmeester. De taken en de bevoegdheden staan beschreven in de statuten. De bestuurders
ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door
hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af volgens een vastgesteld
rooster. Na deze periode zijn ze onmiddellijk herbenoembaar.

1.3

Werkgroep

De Stichting Middelburg VÓLkoren functioneert met behulp van werkgroepen, die uit vrijwilligers zijn
samengesteld. Ook dit is beschreven in de statuten.
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2 Het festival Middelburg VÓLkoren
2.1

Inleiding

Middelburg VÓLkoren is het grootste korenfestival van Zuidwest-Nederland. Elk jaar in het eerste
weekend van juni vindt het festival plaats. Het hele weekend zijn er op ruim twintig locaties in de oude
Middelburgse binnenstad optredens van koren in diverse genres. Ieder deelnemend koor treedt,
indien mogelijk, tweemaal op, liefst op verschillende locaties, en is daarbij geheel vrij in zijn
repertoirekeuze. Geen verplichte nummers, geen jury, maar vooral veel plezier en luistergenot. Een
laagdrempelig festival dus, dat gratis is voor zowel de deelnemende koren als voor de vele bezoekers.
Centrale locaties zijn het Abdijplein en de Markt. Het uitgangspunt bij de keuze voor locaties is dat ze
in principe binnen de Veste moeten liggen, zodat ze op redelijke loopafstand van elkaar liggen.

2.2

Hoe komt het festival tot stand?

In september begint het nieuwe seizoen na een evaluatie van de voorgaande editie. Elk jaar wordt het
draaiboek geactualiseerd, worden nieuwe vrijwilligers geworven en eventueel nieuwe taakgroepen
geformeerd. En het belangrijkste: de inschrijving van de koren start.
De maanden oktober t/m januari staan in het teken van regelwerk achter de schermen. In de eerste
plaats de loting van de koren. Het is elk jaar weer spannend welke koren worden ingeloot! Verder
vergunningen aanvragen bij de gemeente voor het gebruik van de locaties, contacten leggen met
locaties, sponsoren zoeken, zangroosters maken, etc.
In februari begint het al een beetje te kriebelen. De zangroosters worden definitief vastgesteld en
worden naar de koren gestuurd. De website is actueel en de locaties zijn vastgelegd.
Dan hebben we nog maart, april en mei om alles verder te regelen. De gastheren en gastvrouwen zijn
geregeld, een nieuwsbrief gaat uit. We werken met een draaiboek zodat iedereen zicht heeft op wat
er allemaal moet gebeuren en vooral ook waar en wanneer.

2.3

Communicatie

Communicatie is een belangrijk onderdeel in de voorbereiding van het festival. Er is een website
(www.middelburgvolkoren.nl), waar veel actuele informatie te vinden is. Maar voor de liefhebbers is
er ook een stukje geschiedenis en natuurlijk foto’s van verschillende edities. Naast de website komt er
meerdere malen per jaar een nieuwsbrief uit. Daarin informeren we over de loting, de locaties, e.d.
Verder gebruiken we uiteraard sociale media.
Facebook (https://www.facebook.com/middelburgvolkoren/) wordt steeds vaker ingezet als
communicatiemiddel. En natuurlijk worden er persberichten naar de plaatselijke media gestuurd.
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3 Middelburg VÓLkoren 2019 - 2022
3.1

Inleiding
Middelburg VÓLkoren, het grootste en leukste koorfestival van Zeeland.
Een zangfestijn voor jong en oud, waarin niks moet en alles kan.

Elk jaar blijkt weer dat veel koren heel graag naar Middelburg komen om deel te nemen aan
Middelburg VÓLkoren. Het zijn er meestal zo veel dat wij koren moeten teleurstellen. Veel geschikte
locaties hebben we inmiddels in gebruik. We kunnen concluderen dat we met ons festival een
maximum omvang hebben bereikt.
Dat betekent echter niet dat we geen ambities meer hebben.

3.2

Onze ambities

Het blijft elk jaar een grote uitdaging om het kwaliteitsniveau van het festival te handhaven. Hierbij
kan onder meer gedacht worden aan: diversiteit in zanglocaties, variatie in aanbod van koren, een
actuele website en overzichtelijke en mooie programmaboekjes.
Ook willen we onze kennis en ervaring delen met soortgelijke festivals in het land. Wanneer ons
concept wordt verspreid, d.w.z. dat er meer korenfestivals worden georganiseerd, dan wordt de druk
op Middelburg VÓLkoren wellicht wat minder groot. Koren, die bij ons uitgeloot worden, kunnen wij
dan doorverwijzen naar een ander festival.

3.3

Ontwikkelingen

Middelburg VÓLkoren is goed voor Zeeland en in het bijzonder voor Middelburg. De (horeca)
ondernemers in Middelburg doen goede zaken in het VÓLkoren weekend. Cafés en restaurants zitten
vol en de sfeer in de stad is feestelijk.
Ons festival trekt vele bezoekers naar de hoofdstad van Zeeland. Een van onze doelstellingen is het
belang bevorderen van Middelburg als cultureel- en historisch bezienswaardige stad. Aan het
bevorderen van cultuurparticipatie leveren we een concrete bijdrage.
Wij vinden het belangrijk dat er een substantieel aantal Zeeuwse koren deelneemt aan het festival.
Deze koren hebben daarom bij de loting een licht voordeel.
Muziek is altijd in beweging. De laatste tijd neemt de populariteit van popkoren toe. Dit komt mede
door allerlei tv-programma’s over zangwedstrijden e.d. Middelburg VÓLkoren vindt het belangrijk om
met dit soort bewegingen rekening te houden. Anderzijds willen wij niet te kort doen aan een van de
aspecten die MVK zo leuk maken, namelijk een zo groot mogelijke diversiteit in het aanbod van
koormuziek.
Elk jaar is er door de werkgroep MVK een aantal wildcards te verdelen onder de koren die eerder zijn
uitgeloot. Criteria voor een wildcard zijn: vergroten van de diversiteit van het aanbod en de mate
waarin een koor zich onderscheidt van de rest van het aanbod.
Ontwikkeling in de veiligheid rond het festival
De veiligheid van medewerkers, koren en bezoekers van het VÓLkoren-festival behoeft steeds meer
aandacht. In samenwerking met de gemeente, provincie en Veiligheidsregio Zeeland wil MVK in de
komende jaren een veiligheidsplan voor het festival ontwikkelen. Daar waar nodig zullen er per keer
ad hoc maatregelen genomen moeten worden, zo staan er al enkele jaren stewards op drukbezochte
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locaties om de bezoekersstroom te regelen, worden er straten afgesloten in overleg met de gemeente
om de verkeersveiligheid voor wandelaars te garanderen en staan er dranghekken.
Ook met de deelnemende locaties houdt MVK nauw contact over de veiligheid van bezoekers, ook
daarom worden er op sommige locaties niet meer bezoekers toegelaten dan de
brandweervoorschriften aangeven.

4 Financiën
4.1

Inleiding

Middelburg VÓLkoren is een stichting met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit
betekent dat 90% van onze activiteiten een algemeen belang moet dienen. Deze ANBI-status heeft een
aantal financiële voordelen. De belangrijkste zijn de volgende:
- Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting;
- Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Jaarlijks wordt de financiële boekhouding gecontroleerd door een kascommissie, bestaande uit,
jaarlijks wisselend, minimaal twee leden van de werkgroep. Het verslag van de kascommissie en de
balans en de staat van baten en lasten worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op
papier gesteld en door het bestuur vastgesteld.

4.2

Subsidies

Stichting Middelburg VÓLkoren is een financieel gezonde stichting. Het huishoudboekje is op orde,
maar subsidies zijn hard nodig.
De provincie Zeeland en de gemeente Middelburg zijn onze subsidieverstrekkers. De afgelopen jaren
heeft de Stichting jaarlijks een bedrag ontvangen van circa € 15.000. We gaan er natuurlijk vanuit dat
dit de komende jaren zo blijft.

4.3

Collecte

Naast de subsidies is de opbrengst van de collecte onder festivalbezoekers ook belangrijk. De
opbrengst van de collecte varieert uiteraard.

4.3

Sponsoring

Middelburg VÓLkoren heeft gelukkig ook een aantal sponsoren. Mede dankzij deze sponsoren zijn wij
in staat om een aantal noodzakelijke activiteiten te financieren, zoals het programmaboekje. De
sponsoren staan vermeld op onze website.
Een van de uitdagingen voor de komende jaren is uitbreiding van het aantal sponsoren. Daartoe is een
sponsorcommissie ingericht.
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5 Samenwerkingen
5.1

Inleiding

Om onze ambities waar te maken, is het noodzakelijk dat we samenwerken met andere partijen.

5.2

Relatie Kunst- & Cultuur Route Middelburg (K & CRM)

In onze statuten staat dat de Stichting Middelburg VÓLkoren haar doel tracht te verwezenlijken door
onder meer: het betrekken van musea, personen en bedrijven die iets op het gebied van cultuur
betekenen.
Indien de agenda van het K & CRM-overleg hiertoe aanleiding geeft, zal een bestuurslid bij deze
overleggen aanwezig zijn.
Daarnaast wordt er ook samenwerking gezocht met deelnemers van de K & CRM. Voorbeelden zijn:
“Middelburg Rozenstad” en “Hoed Gezien”. “Hoed Gezien” sponsort Middelburg VÓLkoren door de
gastmensen op de locaties van hoofdversiering te voorzien.

5.3

Stichting Evenementen Middelburg (SEM)

De SEM verzorgt jaarlijks een viertal grote evenementen in Middelburg, t.w. Koningsdag, de intocht
van Sinterklaas, de kinderrommelmarkt en de winterfair.
Steeds meer wordt gebruik gemaakt van elkaars kennis, inzet van vrijwilligers en gebruik van materiaal.

5.4

Ondersteuning andere korenfestivals

De vrijwilligers van de Stichting Middelburg VÓLkoren zijn in principe altijd bereid om hun kennis te
delen. Dit betekent dat wij bereid zijn om andere organisaties te adviseren over het opzetten of
verbeteren van een festival of te ondersteunen bij de uitvoering van een festival of kooractiviteit. Zo
heeft MVK in de afgelopen jaren diverse organisaties en personen geadviseerd in het opzetten van
vergelijkbare festivals elders in het land.

5.5

Juni festivalmaand

In juni wordt samengewerkt met een aantal festivalorganisaties, die juni als festivalmaand voor
Middelburg op de kaart wensen te zetten. Dat is goed bevallen en wij zijn van plan deze samenwerking
voort te zetten.

5.6

Stichting Welzijn Middelburg (SWM)

Stichting Welzijn Middelburg is actief in het promoten en ondersteunen van vrijwilligerswerk. Stichting
Middelburg VÓLkoren maakt gebruik van de diensten van de SWM bij o.a. het openstellen van
vacatures. Ook nemen bestuursleden deel aan activiteiten, zoals het Vrijwilligers café, waar het delen
van kennis over vrijwilligerswerk centraal staat.
Middelburg VÓLkoren levert ook een bijdrage aan maatschappelijke stages door scholieren te
informeren over het festival en de relatie met stages en / of vrijwilligerswerk.
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5.7

Korenbonden

Korenbonden vormen een gezamenlijk platform voor koren. Door deze vorm van georganiseerdheid
kunnen koren hun krachten bundelen. Middelburg VÓLkoren biedt de korenbonden een mogelijkheid
om tijdens ons festival in contact te komen met de koren.

6. De jaarplannen 2019 - 2022
6.1

Inleiding

In het jaarplan staan de activiteiten die niet standaard zijn. De standaardactiviteiten staan beschreven
in het Draaiboek van Middelburg VÓLkoren (zie bijlage).

6,2
-

Jaarplan 2019

Ontwikkelen financieel beleid, uitbreiding sponsoring en andere mogelijkheden.
Opstellen veiligheidsplan.

Pagina 10 van 16

Bijlage organogram Stichting Middelburg VÓLkoren
Stichtingsbestuur
Wim Bos (voorzitter)
Thea Landman (secretaris)
Ton Zimmerman (penningmeester)
Notulist Rosetta
voorbereiding plenaire vergaderingen
sturing en coördinatie werkgroepen
beheer financiën
officiële aanvragen en vertegenwoordiging
werving nieuwe werkgroepleden en OTO’s

Taakgroepen
Naast de bestaande
werkgroepen kunnen
taakgroepen actief zijn
voor het uitvoeren van
projecten. Taakgroepen
maken zelf een
draaiboek voor hun
werkzaamheden en
rapporteren aan de
plenaire werkgroep

Werkgroep plenair
- allen Notulist Rosetta
accordering voorstellen werkgroepen
meningsvorming nieuwe ontwikkelingen

Werkgroep voorbereiding
John, Moritz, Rosetta, Ingrid P
secretariaat algemeen (Thea)
coördinator zaterdag (Thea)
coördinator zondag (Ingrid R)
gastmensen (Gerrie, Eugenie)
programmaboekjes (Thea, Moritz, Rosetta)
PR (Moritz) en Nieuwsbrief (Moritz, Rosetta)
social media en site (Ingrid P, Moritz, Anton)

Werkgroep facilitering
subsidieaanvraag (Ton)
locaties (Thea)
fondsenwerving (John, Ingrid P, Ton)
contacten horeca (Wim, Henk, sponsorcommissie)
coördinatie pleinen (Henk)

Werkgroep uitvoering
bestuur
samenstelling draaiboeken (bestuur)
leiding uitvoering draaiboeken (Wim)
instructie OTO (bestuur)
techniek (Henk, John)
pleinen (Henk, David)

Bijlage draaiboek
Middelburg VÓLkoren werkt met een uitgebreid en gedetailleerd draaiboek dat jaarlijks wordt
bijgesteld. Dit draaiboek behelst de jaarlijks terugkerende werkzaamheden. Als er speciale projecten
draaien, worden daarvoor aparte sub-werkgroepen gevormd. Iedere sub-werkgroep formuleert een
draaiboek voor de eigen werkzaamheden, die dat betreffende jaar ook in het algemene draaiboek
worden opgenomen.
Het draaiboek in hoofdlijnen:
September
eerste bestuursvergadering, gevolgd door de eerste plenaire vergadering. Het inschrijfformulier wordt
op de site geplaatst en de bij de organisatie bekende koren krijgen de uitnodiging zich aan te melden.
Aanmelding kan t/m 30 november.
Oktober/november
de locatie coördinator zoekt contact met alle locaties om te vernemen of zij dit jaar weer willen
deelnemen en wat de kosten daarvan zijn.
December
de secretaris bereidt de loting voor, die plaatsvindt in de plenaire (werkgroep) vergadering. Daarna
maken de programma coördinatoren een concept zangrooster voor de ingelote koren, aangevuld met
de koren van de wachtlijst (eveneens in volgorde van loting).
Januari
de plenaire vergadering geeft haar fiat aan de zangroosters en daarna worden alle aangemelde koren
op de hoogte gesteld. Zij hebben een maand de tijd om op de concept-roosters te reageren, en aan
het borg verzoek te voldoen. De eerste Nieuwsbrief verschijnt.
De secretaris maakt aan de hand van de zangschema’s afspraken met de locaties en legt die vast in
een contract.
Februari/maart
de programma coördinatoren verwerken de opmerkingen van de koren in een definitieve versie van
de zangschema’s. Zij sturen die naar de koren en vragen hen om kopij voor de programmaboekjes. De
gastmensen coördinatoren gaan eveneens aan de slag met werving van gastvrouwen en -heren voor
alle locaties.
De werkgroep Sponsoring zoekt naar sponsors (in geld of in natura).
De tweede Nieuwsbrief ziet het licht.
April
de programma coördinatoren werken de door de koren aangeleverde gegevens om tot kopij voor
programmaboekje of -krant.
De werkgroep organiseert een voorlichtingsavond voor de OTO (= Opbouw, Transport en
Ondersteuning) en gastvrouwen en -heren

Beleidsplan Middelburg VÓLkoren
Mei
de werkgroep neemt nu het voortouw. In samenwerking met anderen worden billboards geplaatst,
posters gedrukt, posters rondgebracht of verstuurd, VVV’s ingelicht, boekjes verspreid, kortom alle
voorkomende werkzaamheden om het festival van start te laten gaan.
De derde Nieuwsbrief ziet het licht.
Juni
eerste weekend: Middelburg VÓLkoren festival,
gevolgd door de financiële afwikkeling door de penningmeester en evaluatie van het festival door de
werkgroep.
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Bijlage financieel overzicht
Werkelijke inkomsten en uitgaven 2017
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Werkelijke inkomsten en uitgaven 2018
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Begrote inkomsten en uitgaven 2019
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