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1. Inleiding
De Stichting String Quartet Biennale Foundation is in 2017 opgericht om financiële steun te verwerven en
te verlenen aan de Stichting Strijkkwartet Biënnale Amsterdam, en in die zin als Steunstichting een bijdrage
te leveren aan de continuïteit van deze stichting, die een internationaal strijkkwartet festival in het
Muziekgebouw in Amsterdam organiseert.
De Stichting Strijkkwartet Biënnale Amsterdam is een culturele ANBI met RSIN / fiscaal identificatie
nummer 8548 20 309.

2. Strategie
Statutaire doelstelling
De doelstelling van String Quartet Biennale Foundation (hierna ook genoemd SQB Foundation) is
opgenomen in de statuten en luidt als volgt:

“Het waarborgen van de continuïteit van de Stichting Strijkkwartet Biënnale Amsterdam en al
hetgeen tot het een en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevordelijk kan zijn”.
Met deze doelstelling beoogt de SQB Foundation het algemeen belang te dienen.

Afwezigheid van winstoogmerk
De SQB Foundation heeft geen winstoogmerk. De opbrengsten die voortkomen uit de fondsenwervende
activiteiten van het Steunfonds komen ten goede aan de doelstelling.

Liquidatiesaldo
Volgens de statuten komt het liquidatiesaldo bij ontbinding van SQB Foundation ten goede aan een
algemeen nut beogende instelling (ANBI) met een soortgelijke doelstelling.

3. Beleid
Werkzaamheden
SQB Foundation fungeert als steunstichting voor Strijkkwartet Biënnale Amsterdam en onderneemt daartoe
de volgende wervingsactiviteiten:
•
•
•
•
•

Werving van eenmalige/structurele/periodieke giften van particulieren
Werving van nalatenschappen
Werving van Fondsen op Naam
Werving van sponsorbijdragen en donaties van bedrijven
Werving van donaties van vermogensfondsen

De Strijkkwartet Biënnale Amsterdam kent een groep van particuliere donateurs, Founders of Vrienden
genaamd, die met éénmalige en periodieke schenkingen een startkapitaal hebben bijeengebracht voor de
ontwikkeling van het voor de wereld nieuwe initiatief van een tweejaarlijks strijkkwartet festival in
Amsterdam.
In januari 2018 zal de eerste editie van de Biënnale plaatsvinden. Het tweejaarlijks karakter van een festival
biedt de uitdaging om steeds ook in de tussenliggende jaren over werkkapitaal te kunnen beschikken om het
artistieke programma voor de volgende editie (i.c. 2020) voor te bereiden en een zakelijke organisatie te
handhaven voor administratie, fondsenwerving, marketing, PR en productie.

Beleid voor de eerste periode vanaf de oprichting
In de komende beleidsperiode van de SQB Foundation zal de aandacht van het bestuur gericht zijn op de
ontwikkeling van een structuur en organisatievorm om
• de groep van bestaande Founders van de Strijkkwartet Biënnale Amsterdam betrokken te
houden;
• deze een “netwerk ” te bieden dat door middel van gezamenlijke activiteiten de binding met het
werk van de Strijkkwartet Biënnale versterkt, en zodoende in staat is
• nieuwe Founders -en andere begunstigers en ondersteuning zoals boven omschreven- te werven

Bestemming van inkomsten
De bijdragen van derden worden in deze beleidsplanperiode geworven voor vier doeleinden.
1. het creëren van een vermogen ter dekking van eventuele exploitatie tekorten van de Strijkkwartet
Biënnale Amsterdam.
2. bijzondere ambities in de programmering, of bijzondere projecten van de Biënnale te helpen
realiseren, waartoe de exploitatiebegroting geen ruimte biedt.
3. Het ondersteunen van activiteiten passend in het beleid van de Biënnale in tussenliggende jaren.
4. Het kunnen aanhouden van een reserve om het beleid van de SQB Foundation en andere
fondsenwervingsactiviteiten mogelijk te maken.
Het streven is om jaarlijks toezeggingen –al dan niet in periodieke vorm- van een bedrag van minimaal €
100.000 te verwerven als algemene bijdrage aan bovenstaande.

Nalatenschappen
Ten aanzien van ontvangen nalatenschappen zal vanzelfsprekend altijd de wens van de erflater uitgevoerd
worden. Indien de erflater geen bijzondere voorkeur kenbaar heeft gemaakt, kunnen de te ontvangen
bedragen toegevoegd worden aan het algemene vermogen.

Beheer van gelden en beschikking over het vermogen van het Steunfonds
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden. Voor een zorgvuldige financiële
administratie, de uitgifte en beheer van schenkingsaktes en de wettelijk voorgeschreven administratie van
onderhandse periodieke schenkingsaktes, laat het bestuur zich bijstaan door de zakelijke organisatie van de
Strijkkwartet Biennale Amsterdam.
Op grond van de statuten is de stichting verplicht haar financiële middelen steeds zodanig te besteden dat een
zo klein mogelijk deel daarvan hoeft te wordenwordt aangewend ter dekking van de kosten van haar eigen
organisatie.

Uitkeringsbeleid
De SQB Foundation kent bijdragen toe ten behoeve van activiteiten van de Strijkkwartet Biënnale
Amsterdam. Over de besteding van de door de SQB Foundation geworven middelen beslist het bestuur, met

inachtneming van de specifieke wensen en prioriteiten van de Strijkkwartet Biënnale Amsterdam. De
besluitvorming geschiedt na overleg met de directie van de Strijkkwartet Biënnale Amsterdam.
Met de directie van de Strijkkwartet Biennale Amsterdam zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop een
beroep op het fonds kan worden gedaan. Voorafgaand aan de bestuursvergadering van het SQB Foundation,
dient de directie van de Strijkkwartet Biennale Amsterdam een verzoek in voor financiële ondersteuning. Op
basis van dit verzoek, dat vergezeld gaat van een financiële paragraaf waarin een prognose van de
financieringsbehoefte wordt gegeven, kan het bestuur besluiten tot toekenning en uitkering van bijdragen.

4. Het bestuur
Het bestuur van de SQB Foundation ontvangt geen beloning voor zijn werkzaamheden.

5. Beheer
Governance
Het bestuur van de SQB Foundation onderschrijft de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur ,
waarbij in het bijzonder de positie van het SQB Foundation als steunfonds en als fondsenwervende
organisatie ten behoeve van de Strijkkwartet Biennale Amsterdam in ogenschouw wordt genomen. Daarbij
erkent de SQB Foundation het belang van het integer en transparant handelen door het bestuur.

De financiële administratie en secretariaat.
De financiële administratie en het secretariaat van de SQB Foundation zijn ondergebracht bij Stichting
Strijkkwartet Biennale Amsterdam.
De jaarrekening van de SQB Foundation wordt gecontroleerd door een accountant.

Publicatie
Jaarlijks brengt de SQB Foundation een jaarverslag uit dat zal worden gepubliceerd op de website van de
Strijkkwartet Biennale Amsterdam (www.sqba.nl). Begunstigers van de SQB Foundation zullen
geattendeerd worden op deze publicatie.

