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Voorwoord  
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Bedside Singers Nederland, een algemeen nut beogende 
instelling (beschikking wordt aangevraagd in 2020). Dit beleidsplan is opgesteld om zowel voor 
onszelf een gefundeerde basis voor het functioneren van de stichting te creëren, als wel inzicht voor 
anderen te bieden in onze werkwijze en onze doelen.  
Dit beleidsplan geeft u onder andere inzicht in:  
•  onze visie  

•  onze kernprincipes  

•  onze werkzaamheden en plannen voor de toekomst  

•  hoe wij geld werven, geld beheren en geld uitgeven  

•  het functioneren van ons bestuur  
 
Dit beleidsplan is opgesteld voor de periode van vijf jaren, te starten per januari 2021 tot en met 
december 2025. Wij gaan direct in aanvang (2021) voor een beschikking van de belastingdienst om 
een Algemeen Nut Beogende Instelling te worden. Dit beleidsplan is op de website van de Stichting 
gepubliceerd ter inzage voor ieder.  
 
Namens het bestuur van Stichting Bedside Singers Nederland 
Ingrid Windmeijer, voorzitter 

 

Datum: 28-12-2020 

 
 
  



1. Inleiding 
 
1.1 Ontstaan van de Stichting  
In 2019 wonnen de Bedside Singers Amsterdam de Over Hoop Prijs 2018: een geldprijs bestemd voor 
een organisatie die ‘in positieve zin iets wezenlijks overhoop haalt op het grensvlak van cultuur en 
maatschappij.’ Het juryrapport  roemde de eenvoud, de bezieling en de belangeloosheid van het 
initiatief: ‘De Bedside Singers Amsterdam eren de waardigheid van het leven en normaliseren 
tegelijkertijd de dood door zich er met open vizier op te richten.’ 
 
Met de prijs, een geldbedrag van 25.000 euro, groeide het Amsterdamse koor uit tot een landelijke 
organisatie. Op 14 juni 2019 was de Stichting Bedside Singers Nederland een feit. Inmiddels zijn er 12 
koren in opbouw in Nederland en is de landelijke website gelanceerd op 14 november 2020. 

 
1.2 Visie en missie 
Visie 
We zien sterven als onderdeel van het leven en vinden het belangrijk om het sterfbed met elkaar te 

dragen. Zo sluiten we aan bij de traditie van vele gemeenschappen: van zingen rond het sterfbed. We 

zien dat dit voor troost en verbinding zorgt, voor zowel de stervende als de nabestaanden. 

 
Missie 
Onze missie is, te zingen voor mensen in de laatste levensfase. Voor mensen die zich voorbereiden 

op het moment van sterven. We streven ernaar met onze zang te zorgen voor een moment van 

ontspanning, ontroering, troost of kalmte en gevoelens van vertrouwen en verbinding.  

We ondersteunen zo niet alleen de persoon zelf, maar ook de omgeving, zoals het verzorgend 

personeel en de mantelzorgers.  

 

 

2. Doelstellingen van de stichting 
 
De stichting stelt zich ten doel: 

- De bevordering van zingen aan het bed als instrument van palliatieve zorg in Nederland; 
- Het initiëren, faciliteren en bevorderen van uitwisseling en samenwerking tussen koren met 

de naam Bedside Singers als een lerend netwerk; 
- Het ondersteunen van de kwaliteit en professionaliteit van Bedside Singers in Nederland 
- Het ondersteunen van de muzikale leiders die de kwaliteit van de Bedside Singers in 

Nederland waarborgen. 

  



3. Beleid 
  
3.1 Te verrichten werkzaamheden van de stichting 
- het bieden van ondersteuning en begeleiding aan nieuw te vormen koren met de naam Bedside 
Singers; 
- het opzetten en onderhouden van een (informatieve) website en andere vormen van (sociale) 
media; 
- het organiseren en verzorgen van workshops, bijeenkomsten en overleggen; 
- het verzorgen van trainingen op het gebied van psychologische en muzikale vaardigheden; 
- het ontwikkelen en beschikbaar stellen van promotiematerialen. 
 
3.2 Werving en beheer van gelden  
De werving van gelden bestaat conform artikel 4 van de statuten uit subsidies, donaties, 
schenkingen, erfstellingen, legaten en andere verkrijgingen en baten. De stichting kan erfstellingen 
slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Voor (actieve en passieve) werving 
worden gebruikelijke kanalen als website, sociale media en netwerken gebruikt.  
 
Het beheer van de inkomsten van de stichting vindt als volgt plaats:  
Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal, zo direct mogelijk, besteed. De indirecte kosten zijn 
minimaal en hebben betrekking op uitgaven als boekhoud-, bankadministratie- en 
overboekingskosten, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, reisdeclaraties en overige 
onkostendeclaraties.  
De bestuurders ontvangen geen beloning, en geen bovenmatige onkostenvergoeding voor hun 
diensten. Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij 
betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het 
boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen.  
 
Onder de beheerkosten vallen:  
•  Beheer en onderhoud van de website van de stichting  

•  Beheer van de administratie (boekhoudkosten, bankkosten, kamer van koophandel, 
administratiekosten….)  
 
Eenmalige kosten bij aanvang (investeringskosten), globaal:  
 -Ontwerp/Bouw website     8.500 

- eenmalige vrijwilligersvergoeding (2 vrijwilligers)  3.400 

  voor het opstarten van de Stichting 

 

Globale indicatie van de (basis)beheerkosten op jaarbasis:  
Beheer en onderhoud van de website  

- Domeinkosten, uitbouwen website      500 

Beheer administratie 

-bankkosten, KvK      225 

-administratiekosten      350 

Reiskosten        300 

Overige kosten        350  

     Totaal    1.725 

 

Altijd zullen de uitgaven redelijk zijn en niet buitensporig. De uitgaven worden te allen tijde 

verantwoord in de administratie van de stichting, welke jaarlijks via de website openbaar gemaakt 

wordt. 

 

  



3.3 Vermogen van de Stichting 

De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de 

voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting. 

 

3.4 Bestedingsbeleid 

Alle bestedingen worden door het volledige bestuur genomen en ondersteund, en alle bestedingen 

zullen zoals vermeld onder punt 2, voor minstens 90% het algemeen belang dienen. 

De Stichting is van plan de te verkrijgen inkomsten conform de doelstelling in ieder geval aan de bij 

aanvang van dit beleidsplan besloten volgende projecten te besteden: 

1. Ontwikkelen en onderhouden van de website: BedsideSingers.nl.  

2. Opzetten en onderhouden van andere vormen van (sociale) media 

3. Ontwikkelen trainingsaanbod koren in Nederland 

4. Uitvoeren van workshops voor koorleiders, koren 

5. Werken aan naamsbekendheid o.a. door 

a. Samenstellen van een comité van aanbeveling 

b. Zingen op congressen rond palliatieve zorg 

c. Opnemen en verspreiding van een CD 

d. Samenwerken met organisaties die actief zijn in de palliatieve zorg 

3.5 Beschikken over het vermogen van de stichting 

Op grond van artikel 6 en 7 van de statuten van de Stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft 

geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Aldus kan geen 

enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen. 

 

  



4. Overige 
 

4.1 Beloningsbeleid 

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepaling in artikel 7.3 van de statuten voor de door 

hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor 

gemaakte onkosten. 

 

4.2 Beschrijving administratieve organisatie 

De administratie van de Stichting wordt gevoerd door de penningmeester. De administratie wordt 

waar nodig ondersteund door een boekhouder (advies en controle). 

 

In de administratie wordt blijk gegeven van: 

 de aan de vrijwilligers/beleidsbepalers toegekomen onkostenvergoedingen  

 de kosten van beheer van de Stichting 

 de andere uitgaven van de Stichting 

 de aard en de omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling 

 

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot en met 31 december) wordt door de 

penningmeester de boeken afgesloten. Vanuit de boeken worden jaarstukken opgesteld, bestaande 

uit een winst-verliesrekening, de jaarrekening, de balans en een staat van lasten en baten over het 

afgelopen boekjaar. Het bestuur bekijkt en controleert de stukken en na goedkeuring wordt een 

overzicht gepubliceerd op de website www.bedsidesingers.nl. De Stichting heeft de volgende 

bankrekening op naam: SNS-bank, rekeningnummer: NL48 SNSB 0785 6912 43 

 

4.3 Publicatie 

De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van het publiceren van de jaarrekening op 

de website www.bedsidesingers.nl. Ook het beleidsplan wordt op deze site gepubliceerd. 

 

4.4 bestuursleden 

Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie personen. Op dit moment bestaat het bestuur 

uit de volgende personen: 

Voorzitter, Ingrid Windmeijer (bedside singer in Leiden) 

Penningmeester, Els Groot (bedside singer in Amsterdam) 

Secretaris, vacant 

 

 

 

http://www.bedsidesingers.nl/
http://www.bedsidesingers.nl/

