Stichting Ambitus Foundation
Meerjarenbeleidsplan (2011-2015 )
Inhoud:
1. situatieschets
2. doelstellingen en missie
3. instrumenten en werkwijze
4. bestuurs- en bureausamenstelling, financieel kader

1. situatieschets
Het onderwijs op het gebied van klassieke muziek in Nederland is erg versnipperd en aanzienlijk
verschraald, mede door de vele bezuinigingen die juist nu op cultureel gebied structureel worden
doorgevoerd. Ook sponsoring vanuit het bedrijfsleven is afgenomen, de economische crisis heeft
hierin duidelijke sporen nagelaten. Dit heeft er toe geleid dat de toegankelijkheid en bereikbaarheid
van klassieke muziek voor de jeugd aanzienlijk is afgenomen in de meest brede zin van het woord.
Klassieke muziek is van groot belang. Het is immers een uiting van onze cultuur en speelt daarom
een belangrijke rol bij het bewaren van(de normen en waarden van) onze joods-christelijke cultuur.
Zoals verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond, draagt het ook bij aan het
welzijn/welbevinden van mensen en gemeenschappen. Daarnaast kan klassieke muziek bij uitstek
een sociaal doel dienen, zoals armoedebestrijding of therapeutische behandeling.
Om bovengenoemde redenen is het zeer zinvol om te proberen op structurele wijze de aandacht van
de jeugd voor klassieke muziek en te versterken c.q. breder te maken en ook de mogelijkheden voor
toegang daartoe te vergroten. Dit is de essentie van het bestaan van de Stichting Ambitus
Foundation.
2. Missie/doelstelling
Doelstelling van deze nieuwe stichting is het creëren van duurzame toegankelijkheid van klassieke
muziek voor de jeugd en daarnaast het per gelegenheid initiëren en steunen van initiatieven op dit
gebied. De focus van de stichting is internationaal.
3. Instrumenten en werkwijze
Het plan van aanpak bestaat uit twee hoofdlijnen.
De eerste is de duurzame insteek om tot een structurele innovatieve aanpak te komen voor
toegankelijkheid en beschikbaarheid van klassieke muziek voor de jeugd. Hierbij wordt gedacht aan
een partnermodel, waarbij diverse partijen een kennis- en ervaringsplatform vormen.
De tweede hoofdlijn is om vanuit deze platform gedachte ook slagvaardig incidentele/ ad hoc
projecten te kunnen steunen.
De stichting beoogt een sturende, anticiperende en actieve rol te spelen. De stichting zal opereren
op internationaal gebied. Het uitgangspunt is een nauwe samenwerking met Noaber Foundation.
De stichting zal zich onder meer richten op de toegankelijkheid van klassieke muziek voor de jeugd,
het stimuleren van muziekonderwijs en het ondersteunen van jong talent op dit gebied.
Deze doelstelling zou onder andere kunnen worden ingevuld door het beschikbaar stellen van
muziekinstrumenten, het faciliteren van mobiel muziekonderwijs, het bijdragen in de kosten van
jeugdvoorstellingen op bijvoorbeeld scholen, het beschikbaar stellen van aanmoedigingsprijzen in
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diverse categorieën etc.
Voor de komende jaren wordt het aantal projecten ingeschat op maximaal 4 per jaar.
De projectmatige werkwijze kan als volgt samengevat worden:
Fase Oriëntatie/Aanbieding
Advisering Besluitvorming Uitvoering
Wie Organisaties/instellingen Adviseur/ Bestuur
Organisatie/
i.s.m. Ambitus
program
instelling
manager
Wat Project voorstel
Quick
Financierings
Voortgangsrapportages
scan
voorstel
indien
gewenst

afronding

Evaluatie
rapportage

4. bestuurs- en bureausamenstelling, financieel kader
De eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten berust bij het bestuur. Het bestuur bestaat uit
minimaal 3 leden, de huidige samenstelling is:
• De heer H.G.B. van den Breemen, voorzitter
• De heer G.G.J. Baan
• De heer R. Donkersloot
Het bestuur vergadert conform de statuten minimaal eens per jaar.
De stichting heeft conform de statuten de mogelijkheid om in de toekomst een Raad van Advies te
benoemen die het bestuur kan adviseren over alle zaken die de stichting aangaan.
De stichting ontvangt over een periode van 15 jaar, jaarlijks een donatie van €100K van Stichting
Noaber Foundation, een vermogensfonds. Dit kapitaal zal worden aangewend voor
projectfinanciering in het kader van de doelstelling. De omvang van deze donatie biedt voldoende
substantie om op geloofwaardige manier samenwerking met andere sponsoren te zoeken. Deze
samenwerking is van buitengewoon groot belang aangezien voor de beoogde structurele
verbeteringen een kritische massa voor leverage absoluut noodzakelijk is.
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