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Voorwoord
De Stichting Klankbord Valkenswaard is opgericht, nadat de vereniging Klankbord
CMD* in 2017 ophield te bestaan wegens gebrek aan leden. Daarop ontstond bij het
bestuur de wens om toch iets voor het Valkenswaardse muziekleven te willen
blijven betekenen en zo ontstond de Stichting Klankbord Valkenswaard.
*) CMD staat voor Centrum voor Muziek en Dans te Valkenswaard, hierna kortweg
CMD genoemd).

Het Bestuur
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1.

Inleiding

1. De stichting is genaamd: Stichting Klankbord Valkenswaard
2. Zij is gevestigd te VALKENSWAARD.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
4. De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel
te Eindhoven, nr. KvK 69693021, fiscaal nr. 857970215.
De ANBI-status is aangevraagd.
2.

Doel

1. De stichting stelt zich ten doel het verhuren van muziekinstrumenten, het
ondersteunen van het muziekonderwijs in het algemeen en van het CMD
in het bijzonder en het ondersteunen van bijzondere muziekprojecten en
tevens het ter beschikking stellen van instrumenten.
2. Het beheren van geldmiddelen.
3. De stichting tracht haar doel te bereiken door het verlenen van een financiële
bijdrage of een bijdrage in natura aan bovenstaande doelen.
4. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.
3.

Middelen
De financiële middelen van de stichting bestaan uit:
1. het eigen vermogen van de stichting
2. opbrengst van verhuur van muziekinstrumenten uit voorraad.
3. eventuele andere verkrijgingen en baten.

4.

Bestuur

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 leden. De voorzitter, de
secretaris, de penningmeester en de Instrumentenbeheerder. Als
adviseur is benoemd de directeur van het Centrum Muziek en Dans
te Valkenswaard. Hij maakt geen deel uit van het bestuur.
2. Bestuursleden zijn benoemd voor een periode van 4 jaar, waarbij
het bestuur een rooster van aftreden opstelt. Aftredende
bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
3. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten.
4. De stichting heeft geen personeel in dienst.
Het bestuur bestaat uit:
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1. Voorzitter
Dhr. T. Duijst,
Wonende te Valkenswaard
2. Secretaris
Mw. A.E.V. Philippart,
Wonende te Valkenswaard
3. Penningmeester
Dhr. W.P. Firet,
Wonende te Valkenswaard
4. Instrumentenbeheerder
Mw. A.M.J. Brussé,
Wonende te Valkenswaard
5.

Missie/visie

De stichting Klankbord Valkenswaard is ontstaan uit de vereniging Klankbord CMD,
die wegens gebrek aan leden in 2017 ontbonden is. Het vermogen van de
ontbonden vereniging vormt het beginkapitaal van de stichting. Het bestuur van
de stichting heeft unaniem het besluit genomen om de doelstelling van de
ontbonden vereniging uit te breiden naar niet uitsluitend het ondersteunen van het
muziekonderwijs in Valkenswaard, maar ook naar (eenmalige) muziekprojecten
binnen het Valkenswaardse muzikale verenigingsleven. Naast het Centrum voor
Muziek en Dans zijn er in Valkenswaard tal van muziekgezelschappen actief die
een grote rol spelen binnen het Valkenswaardse verenigingsleven. Daaraan wil
de stichting waar nodig een bijdrage leveren. Er zijn geen andere organisaties
in Valkenswaard die muziekinstrumenten verhuren of verkopen. En er zijn evenmin instanties actief die de muzikale verenigingen waar nodig financieel ondersteunen. Daarvoor wil de Stichting Klankbord Valkenswaard zich gaan inspannen
en dit financieren middels de verhuur van instrumenten en het eigen vermogen.
6.

Strategie

Door gebruikmaking van sociale media en een lokale krant gaat het bestuur de oprichting en doelstelling kenbaar maken bij het Centrum voor Muziek en Dans en de
talloze Valkenswaardse muziekverenigingen, om de verhuur van muziekinstrumenten
te promoten. Voorts zullen bestuursleden ook om die redenen aanwezig zijn bij grote
muzikale uitvoeringen in Valkenswaard.
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7.

Beheer en besteding van het vermogen

Het eigen vermogen dient ter ondersteuning van muzikale projecten en zal door
middel van opbrengsten uit de verhuur van de voorraad muziekinstrumenten worden
aangevuld.
Namens het bestuur

T. Duijst
Voorzitter

A.E.V. Philippart
Secretaris
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