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1. Inleiding 
Dit beleidsplan van Stichting Key2Singing  heeft betrekking op de jaren 2021 t/m 2025. 
Het plan omvat overzicht van de doelstellingen, werkwijze en activiteiten en geeft inzicht 
in de werving en beheer van de fondsen.  

2. Doel van de Stichting (statutair) 
Stichting Key2Singing heeft tot doel het bevorderen van de kunst van het zingen in de 
breedst mogelijke zin des woords. 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het initiëren, 
organiseren en ondersteunen van met de kunst van het zingen verband houdende 
producties en projecten, zowel op amateurniveau als op professioneel niveau, op de 
terreinen van: 

• educatie (cursussen) 

• performance (uitvoering en concerten) 

• onderzoek (op het gebied van de stem of muziek) 

• uitgeven (van compact disks of muziekuitgaven)  

• het binnen wettelijke kaders verrichten van alle handelingen en combinaties van het 
vorenstaande die in de ruimste zin verband houden met de kunst van het zingen of 
daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

3. Beleidsmatige invulling van de doelstellingen 
• Als muziek-cultureel-educatieve stichting het organiseren van projecten waarin 

amateurmusici en/of amateurzangers en/of professionele musici en/of zangers die 
deels afkomstig zijn uit de regio Leiden een zeer belangrijk aandeel hebben. 

• Als muziek-cultureel-educatieve stichting het voorzien in ondersteuning van projecten 
waarin musici en/of zangers die deels afkomstig zijn uit de regio Leiden een zeer 
belangrijk aandeel hebben. 

• Het bevorderen en ondersteunen van initiatieven op het vlak van de zangkunst, met 
name in de regio Leiden 

• Het bevorderen van educatie van jong en oud, met name in de regio Leiden, op het 
vlak van zangkunst, zowel het actief beoefenen als het met begrip en plezier er naar 
leren luisteren. 

4. Werkwijze 
Stichting Key2Singing beoogt haar activiteiten zoveel mogelijk uit te voeren op 
projectmatige basis, dus met een concrete  doelstelling en een eindige looptijd. 
Om deze reden wordt niet op jaarbasis, maar op projectbasis gerapporteerd. 
Het streven is om de looptijd van een project niet langer te laten zijn dan twee jaar. 
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Het streven is voorts om de periode gedurende welke er geen project loopt, niet langer 
te laten zijn dan een jaar. 

5. Activiteiten 
• Het opzetten en continueren van muziekprojecten, met name in de regio Leiden, 

zoals het verzorgen van workshops en uitvoeringen van klassieke koormuziek door 
amateurzangers en/of door professionele ensembles, waarbij sprake kan zijn van 
begeleiding door amateur- of professionele instrumentalisten. 

• Het doen van onderzoek, in het kader van de hierboven bedoelde muziekprojecten, 
naar de achtergronden van de te bestuderen en uit te voeren muziek en het 
presenteren van de resultaten hiervan. 

• Het verzorgen van optredens in het kader van de hierboven bedoelde 
muziekprojecten in woonzorgcentra voor ouderen of gehandicapten, ter bevordering 
van een breder cultureel aanbod in de directe omgeving van deze mensen. 

• Het organiseren van sociaal-culturele benefietactiviteiten die vrijwel geen kosten met 
zich meebrengen maar wel baten die dan aan de stichting toevallen. 

Een overzicht van de verrichte, actuele en geplande activiteiten is te vinden op de de 
website www.key2singing.nl. rubriek "ANBI-status", onder punt 12. 

6. Fondsenwerving 
De Stichting wil financiële middelen verwerven door: 

• het aanvragen van subsidies o.b.v. projectplannen, 

• het in ontvangst nemen van giften, 

• het aantrekken van donateurs, 

• het organiseren van benefietactiviteiten waarvan de baten ten goede komen aan de 
Stichting 

N.B. De stichting beoogt niet het maken van winst, maar gebruikt een eventueel batig 
saldo van een project voor investering in nieuwe projecten. 

7. Beheer van het vermogen 
• De bestuurders van Stichting Key2Singing genieten geen beloning of vergoeding voor 

het uitoefenen van bestuursactiviteiten voor de stichting.  

• De penningmeester doet betaling aan crediteuren welke leveringen hebben gedaan. 

• Jaarlijks wordt door de penningmeester uiterlijk 1 juli van het actuele kalenderjaar 
over het afgelopen kalenderjaar een financieel jaarverslag opgesteld; dit wordt door 
het bestuur besproken en vastgesteld. 

• Bij elk project wordt een afzonderlijke projectafrekening opgesteld waarin een 
overzicht wordt gegeven van de kosten en baten van het desbetreffende project. 

• Indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als 
bankkosten, inschrijving bij KvK, kosten instandhouding van een website, eventuele 
reisdeclaraties en overige kleine onkostendeclaraties. 
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8. Besteding van vermogen 
• Stichting Key2Singing zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is 

voor continuïteit van de voorziene werkzaamheden en voor het in voldoende mate 
garant kunnen staan voor het type projecten die de stichting ondersteunt in het kader 
van haar doelstelling. 

• Donateurs ondersteunen Stichting Key2Singing financieel door eenmalige of 
periodieke bijdragen. Zij kunnen voor hun bijdrage(n) een bestemming aangeven voor 
een project. Indien een project is afgerond en er een batig saldo heeft, behoudt de 
stichting zich het recht voor dit batig saldo te reserveren voor investering in een 
volgend project. 

• Het bestuur zal het CBF-keurmerk niet aanvragen omdat de jaarlijkse kosten 
daarvoor te hoog zijn in verhouding tot het bedrag aan donaties dat jaarlijks wordt 
ontvangen. De stichting voldoet ruimschoots aan het criterium dat de overheadkosten 
niet meer dan 25% mogen bedragen van de jaaromzet. Het streven is ook de 
overheadkosten van projecten te beperken tot maximaal 5% van de totale 
projectkosten. 

9. ANBI-status 
De stichting heeft m.i.v. 1 september 2010 de ANBI-status verkregen.  
De door de Belastingdienst vereiste informatie voor organisaties met ANBI-status wordt 
gepubliceerd op de website www.key2singing.nl onder de rubriek "ANBI". 


