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Voor u ligt het beleidsplan van de stichting ROBrassSA.
De stichting is in 2011 opgericht ter nagedachtenis aan Rob Baseliers, oudstafmuzikant van het Leger des Heils en fervent brassmuziekliefhebber.
De stichting heeft ten doel het voorzien van korpsen, muziekscholen en
brassbands in Afrika van (basis)instrumenten voor een brassband en het
verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
Dat is de officiële omschrijving om tweedehands/ gebruikte koperen (brass)
blaasinstrumenten in te zamelen, deze waar mogelijk op te knappen,
bespeelbaar te maken en deze te (laten) verzenden naar Afrika. Daarnaast
allerlei zaken die hiermee samenhangen zoals onder andere muziek en
onderhoudsartikelen.
Dit wordt gefinancierd door middel van giften en andersoortige opbrengsten.
Dit is vastgelegd in de statuten van de stichting welke notarieel zijn vastgelegd.
Het bestuur bestaat op dit moment uit:
Voorzitter
Secr./penn.
Lid
Lid
Lid

:
:
:
:
:

De heer J. van den Hoek (Den Haag)
De heer C.F. de Jong (Den Haag)
Mevrouw J. Baseliers – van Altena (Rijswijk)
De heer mr. M. van der Loo
De heer R. Quint

De stichting heeft geen winstoogmerk en het bestuur is dan ook onbezoldigd.
Eventuele positieve exploitatieresultaten zullen worden toegevoegd aan de
algemene reserve.

Het bestuur.
Den Haag, juni 2019
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Activiteiten
Om te kunnen voldoen aan de opdracht in de statuten wordt er gebruikt
gemaakt van een groot netwerk van brassliefhebbers en componisten van
brassmuziek.
In principe koopt de stichting geen instrumenten. Hoge uitzonderingen
daargelaten en alleen na unanieme overeenstemming in het bestuur.
Instrumenten worden na ontvangst gekeurd en eventueel “”bespeelbaar”
gemaakt door een bevriende muziekhandel die hier weinig tot geen kosten
voor berekend.
In de jaren 2011 t/m 2019 zijn op deze manier al meer dan 130 bespeelbare
instrumenten en daarmee verbonden attributen verzonden naar diverse
landen in Afrika.
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Werving van gelden
Om de grote vervoers-/verzendkosten te kunnen bekostigen wordt continue
gezocht naar manieren om gelden te verwerven.
Op dit moment ontvangt de stichting vooral giften van bekenden uit het al
genoemde netwerk.
Ook zijn er mensen die door verkoop op o.a. markten de opbrengsten aan de
stichting hebben geschonken.
We zijn nog steeds bezig een donateursbestand op te bouwen welke we met
een regelmaat willen voorzien van een nieuwsbrief.

Bedrijven en fondsen blijven we benaderen voor financiële steun.
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Nieuwe activiteiten
De stichting is bezig om samenwerkingsverbanden te zoeken om het beoogde
doel te kunnen blijven bereiken. Via de (sociale) media wordt geprobeerd
andere bronnen aan te boren voor donaties in welke vorm dan ook.
Ook wordt geprobeerd om een netwerk van freelance medewerkers in het
gehele land op te bouwen.
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Het vermogen van de stichting
Zoals eerder is aangegeven en in de statuten wordt benadrukt heeft de
stichting geen winstoogmerk. De bedoeling is wel om een financiële buffer te
creëren waardoor er voor de stichting ruimte ontstaat om de activiteiten te
kunnen blijven ontplooien.
De boekhouding wordt bijgehouden door een plaatselijk administratiekantoor
en uitgaven worden alleen gedaan bij unaniem besluit van het bestuur.
Ieder bestuurslid kan en mag zaken aandragen waarvan hij/zij denkt dat de
stichting daar baat bij kan hebben. Ieder bestuurslid mag de stichting uitdragen
en vertegenwoordigen conform de afspraken welke zijn gemaakt en vastgelegd
in de statuten, de notariële oprichtingsakte en dit beleidsplan.
Gedurende het jaar zal het bestuur regelmatig de lopende zaken bespreken en
na de jaarafsluiting de jaarstukken vaststellen in een bestuursvergadering.
Conform de richtlijnen van de overheid is op onze website via een link inzage te
krijgen in de status van de stichting, e.e.a. conform onze ANBI status.
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