
Hoofdlijnen beleidsplan  
 
Doel 
De stichting Amsterdam Klezmer heeft ten doel:  

 - de ondersteuning, ontwikkeling en promotie van muzikale evenementen en 
activiteiten;  
- en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

 
Missie en visie 
De missie van de Amsterdam Klezmer Band (AKB) is om een zo groot mogelijk publiek kennis 
te laten maken met haar visie op klezmermuziek, dat wil zeggen: originele, nieuwe 
composities die duidelijk de signatuur van de AKB dragen en die de klezmertraditie 
verbreden, verdiepen en vernieuwen. Vanuit de creativiteit en het vakmanschap van de 
leden van de band ontwikkelt en presenteert de AKB nieuw repertoire dat een relevante 
bijdrage levert aan de ontwikkeling van deze muziekstijl wereldwijd en in Nederland. Haar 
kernactiviteiten zijn het ontwikkelen van nieuw repertoire en nieuwe (theater)programma’s, 
het aangaan van artistieke samenwerkingsverbanden en het optreden in theaters, clubs en 
op festivals.  

Inkomsten en uitgaven 
De stichting heeft geen winstoogmerk. De inkomsten van de stichting bestaan uit 
publieksinkomsten, subsidies en donaties.  
De uitgaven betreffen de gages van de musici en ondersteunende functies  (zakelijk leiding, 
management, techniek, regie en PR) ten behoeve van de voorbereiding en de uitvoering van 
de activiteiten. De Stichting Amsterdam Klezmer is bekend met de inhoud van de Wet 
Normering Topinkomens. Gezien het formaat van onze begroting komen we niet in conflict 
met deze wet. Opgebouwd vermogen binnen de stichting komt geheel ten goede aan de 
doelstelling van de stichting. Het eigen vermogen is bedoeld om cash flow problemen te 
voorkomen en kan gebruikt worden om investeringen te doen voor toekomstige inkomsten.  
 
Onkostenvergoeding  
De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.  
 
Opheffing  
Bij opheffing van de stichting zal een batig saldo worden besteed aan een ANBI met een 
gelijksoortige doelstelling.  
 
Integriteitseisen  
Alle betrokkenen (bestuursleden, medewerkers en eventuele vrijwilligers) voldoen aan de 
integriteiteisen.  
 
Administratieve verplichtingen  
De stichting voldoet aan haar administratieve verplichtingen. Uit de administratie blijkt 
welke kosten zijn gemaakt.  
 
Publicatieverplichting  



De stichting zal haar gegevens publiceren via de website www.amsterdamklezmerband.com  
 
Taakstelling bestuur  
Een beschrijving van de taakstelling en bestuursverhoudingen is opgenomen in de statuten 
en verder omschreven in het bestuursreglement, dit is gepubliceerd op onze website 
www.amsterdamklezmerband.com  
 
 
Beleidsplan 2021-2024 
Het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 is gepubliceerd op de website 
www.amsterdamklezmerband.com 
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