Beleidsplan
Chr. Wielrijdersmuziekkorps Crescendo Opende
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1. Inleiding
Voor u ligt het meerjarige beleidsplan van Chr. Wielrijdersmuziekkorps Crescendo Opende
(hierna te noemen “Crescendo”), dat betrekking heeft op het te voeren beleid. Het plan is
opgesteld in het kader van de ANBI regeling.
Oprichtingsdatum vereniging: 11-02-1922
Vanaf de oprichtingsdatum tot het jaar 1960 was Crescendo een normale dorpsfanfare, Crescendo
speelde vanaf 1926 tot het einde van de tweede wereld oorlog als cantorij in de Gereformeerde kerk
van Opende. Vanaf 1960 werd Crescendo meer een “marching band”. Doordat er in het dorp een
gymnastiekgebouw was gekomen en veel jeugd goed kon marcheren werd deze discipline gebruikt
door Crescendo. Tevens werd in 1962 het tamboer en lyrakorps van Crescendo opgericht.
In 1969 kwam Crescendo in aanraking met het show fenomeen. Dit gebeurde tijdens de eerste
buitenlandse trip naar het mars en showconcours in België. Dit was de aanleiding om de christelijke
muziekvereniging Crescendo en het tamboer en lyrakorps gezamenlijk te laten optreden en als
eerste vereniging van Nederland als showfanfare op te laten treden.
Op 1 april 1973 heeft de vereniging een extra showelement toegevoegd door te gaan spelen op de
fiets. Dit resulteerde in het oprichten van het wielrijdersmuziekkorps Crescendo.
Vanaf 1974 tot 1989 werden de loopshow en fietsshow afzonderlijk uitgevoerd.
Vanaf 1989 werden deze elementen voor de eerste keer samengevoegd. De nieuw ingeslagen weg is
tot op heden nog steeds een succes.
2.Strategie
2.1 Kernprincipes van de vereniging
Het doel van de vereniging is het beoefenen van de muziekkunst en het uitvoeren daarvan,
eventueel in combinatie met bijpassende choreografie en/of op de fiets en/of met behulp van
andere voer- en vaartuigen.
Alles in de ruimste zin van het woord.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- regelmatig houden van oefening;
- optreden voor publiek in binnen- en buitenland;
- deelname aan concoursen om de muzikale kwaliteit en de kwaliteit van de choreografie te
meten ten opzichte van de collega showbands;
- optreden tijdens culturele aangelegenheden in binnen- en buitenland die voor 90% van
cultureel algemeen belang zijn.
Afwezigheid winstoogmerk
De vereniging heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke
werkzaamheden. De vereniging streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit
dat de vereniging de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar
doelstelling.
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Bestemming liquidatiesaldo
In geval de vereniging wordt ontbonden, dan is in de statuten (artikel 12) het volgende bepaald over
het liquidatiesaldo van de vereniging:
“een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor een door de algemene vergadering aan te
wijzen doel, hetwelk met gewone meerderheid van stemmen kan worden bepaald.”
2.2 Missie
Crescendo wil een betrokken vereniging zijn met zowel jongeren als ouderen die hun muzikaliteit
kwijt kunnen op een informele, gezellige en levendige manier waarbij de vereniging het publiek kan
vermaken in zowel het binnen- als buitenland.
2.3 Werkzaamheden van de vereniging
Het optreden voor publiek in zowel binnen- als buitenland.
3.Beleid
3.1 Te verrichten werkzaamheden van de vereniging
De vereniging houdt regelmatig oefeningen om op te kunnen treden voor het publiek. Om het
publiek telkens weer te vermaken wordt er om de vier jaar een nieuw programma ingestudeerd.
Naast het instuderen is het altijd van belang om nieuwe jeugdleden te werven.
3.2 Werving van gelden
De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen door:
contributiegelden;
donaties;
inkomsten voortvloeiende uit het optreden voor derden;
subsidies;
schenkingen, legaten of erfstellingen;
acties door de leden;
alle overige baten.
3.3 Beschikken over het vermogen van de vereniging
Geen enkele (rechts)persoon kan beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen
vermogen.
Ten aanzien van de bevoegdheden van het bestuur is in de statuten (artikel 6) het volgende bepaald:
“De penningmeester voert het beheer over de geldmiddelen met de beperking dat voor betalingen
die een bedrag, wat jaarlijks vast wordt gesteld door het bestuur, te boven gaat de medewerking
casu quo ondertekening van één van de mede-bestuursleden is vereist.
Ter controle op het beheer der penningmeester wordt jaarlijks door de algemene vergadering een
kascommissie benoemd, welke bestaat uit minimaal twee personen.”
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3.3 Uitkeringsbeleid
De vereniging houd zich niet bezig met een uitkeringsbeleid.
4 Beheer
4.1 Vermogen van de vereniging
Voor de vermogensopbouw van de vereniging wordt verwezen naar de balans en verlies-enwinstrekening die te vinden is op de website onder contact.
4.2 Beloning bestuurders
Het besturen van de vereniging gebeurt door een groep vrijwilligers. Deze personen krijgen hier geen
beloning voor. De onkosten die gemaakt worden voor het uitoefenen van de functie kunnen
gedeclareerd worden bij de penningmeester. De instructeurs krijgen wel een vergoeding voor het
uitgevoerde werk. Deze beloning is samen met het bestuur vastgesteld.
4.3 Beschrijving administratieve organisatie
Voorzitter: Dhr. A.J. Bronsveld
Doel
Het leiden en besturen van de vereniging en het algemeen bestuur.
Plaats in de vereniging
De voorzitter valt onder de algemene vergadering en het dagelijks bestuur. Onder de voorzitter
vallen alle andere bestuursfuncties.
Functie-/taakinhoud
- Coördineren en leiding geven;
- De voorzitter is coördinator en stemt de activiteiten binnen de vereniging op elkaar af.
- Inspireren;
- De voorzitter inspireert (zijn bestuursleden).
- Samenwerken en delegeren;
- De voorzitter delegeert, draagt taken over en stimuleert samenwerking.
- Bemiddelen;
- Verschillende partijen op één lijn krijgen.
- Communiceren;
- De voorzitter communiceert met leden en instructie.
- Vergaderen.
- Het leiden van bestuursvergaderingen
- De verantwoordelijkheid voor de besluitvorming
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Secretaris: Mevr. C.B. Kooistra
Doel
Zorgdragen voor het administratieve gedeelte van de vereniging.
Plaats in de vereniging
De secretaris valt onder de algemene vergadering en het dagelijks bestuur. Onder de secretaris
vallen de leden.
Functie-/taakinhoud
- Het regelen van oefenruimtes;
- Eindverantwoordelijke van de ledenadministratie;
- Het voorbereiden en notuleren van vergaderingen;
- Beantwoording van ingekomen post.
Penningmeester: Mevr. E.E. Bijlsma
Doel
Het voeren van het financieel beheer van de vereniging.
Plaats in de vereniging
De penningmeester valt onder de algemene vergadering en het dagelijks bestuur. Onder de
penningmeester valt de kascontrolecommissie.
Functie-/taakinhoud
- Eindverantwoordelijkheid kascontrolecommissie;
- Het financiële beheer voeren;
- het doen van de boekhouding
- het opstellen van een financieel jaarverslag
- het bijhouden van een archief
- het afhandelen van de dagelijkse financiële zaken
- Het jaarlijks opstellen van de begroting;
- Het bewaken van de begroting;
- Het werven van financiële middelen;
- Subsidies
- fondsen
- donateurs
- sponsors
- contributies
- acties
- Zorgdragen voor onkostenvergoedingen;
- Het regelen van verzekeringen.
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PR-functionaris: dit is te noemen onder het media-team. Het media-team is een aparte commissie
bestaande uit een viertal vrijwilligers. Het media-team valt onder het bestuur.
Doel
Het promoten van de vereniging.
Plaats in de vereniging
De PR-functionaris/media-team valt onder het bestuur.
Functie-/taakinhoud
- Verspreiden van nieuws over Crescendo d.m.v:
Schrijvende pers aanspreken, berichten rondsturen e.d. Tevens contactpersoon voor de pers.
- Fotografen regelen bij speciale gebeurtenissen;
- Vrienden van, sponsoren, leden en jeugdleden voorzien van informatie d.m.v. een
nieuwsbrief. Deze samenstellen, laten drukken en verspreiden;
- Ontwerpen en verspreiden, in samenwerking met het bestuur, van de Kerst- en
Nieuwjaarskaarten;
- Ontwerpen en samenstellen, in samenwerking met leden, van het jaarverslag.

Algemene zaken:
Dhr. P. de Vries: fietsenbeheer.
Mevr. G. Klunder: uniformen en instrumenten beheer
Dhr. M. Groen: St. PROMO en jeugdbeleid

Doel
De algemene zaken regelen in de vereniging zoals fietsen, Stichting PROMO, de vrachtwagen,
jeugdbeleid en andere algemene zaken.
Plaats in de vereniging
De algemene zaken valt onder de algemene vergadering.
Functie-/taakinhoud per functie
Dhr. P. de Vries:
- Contactpersoon van de fietsencommissie;
- Draagt zorg voor het goed functioneren van de fietsen
-

-

Zorgt voor de fietsverdeling onder de leden.
Regelen van verdere algemene zaken.

7

-

Instrueert het media-team.

Mevr. G. Klunder:
-

Zorgt voor het bijhouden en verdelen van de uniformen;
Houdt de instrumentenlijst bij.

-

Regelen van verdere algemene zaken.

Dhr. M. Groen:
-

Contactpersoon van de jeugdcommissie;

-

Contactpersoon tussen bestuur van Crescendo en Stichting Promo Crescendo, mailcontact en
bezoeken/ deelnemen van hun vergadering;

-

Contactpersoon tussen bestuur van Crescendo en het jeugdbeleid.

-

Regelen van verdere algemene zaken.

Naast de bestuursfuncties hebben we een aantal commissies binnen de vereniging:
- Jeugdcommissie
- Uniformcommissie
- Fietsencommissie (?)
- Lief & Leed commissie
- WMC commissie
- Media Productions Crescendo (MediaTeam)
Manager: Dhr. R. Jelsma
Doel
Het zorgdragen voor optredens.
Plaats in de vereniging
De manager valt onder het algemeen bestuur.
Functie-/taakinhoud
- Optredens binnenhalen;
-

Contacten leggen/onderhouden met organisaties.

Crescendo wordt ondersteund in haar taken
door:
Stichting Promo Crescendo
Stichting BaronTheater (SBVC).
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