Het beleidsplan van het Kathedrale Koor Utrecht bestaat uit twee delen:
Deel I: De door de ALV goedgekeurde Visienota en het daarbij behorende 3-jaren Werkplan
2018-2020
Deel II: Feitelijke informatie over Bestuur, Structuur en Financiën, conform de eisen van de
Belastingdienst ivm met de aanvraag voor de ANBI-status.

Beleidsplan deel II.
Oprichting.
Op 16 januari 1974 werd de Vereniging Kathedrale Koor Utrecht (KKU) opgericht als
opvolger van het in 1869 opgerichte Gregorius Magnus Koor. De achtergrond hiervan was,
dat de Catharinakathedraal in Utrecht, de hoofdkerk van het Aartsbisdom Utrecht, diende te
beschikken over een koor van “kathedrale kwaliteit”, uitstekend boven de gangbare
parochiekoren. Aanvankelijk woonden de zangers intern en genoten zij van een gedegen
muziekopleiding. Later ontstond de behoefte ook kinderen en jongeren aan te trekken en
vanaf hun jeugd zangonderwijs en koorvorming aan te bieden, niet meer intern, maar op
een daarvoor opgerichte speciale basisschool. Dat was het begin van de Kathedrale
Koorschool Utrecht, opgericht in 1959 onder het bestuur van de Stichting Nederlands
Instituut voor Katholieke Kerkmuziek, NIKK.
Doelstelling, activiteiten.
De statutaire doelstelling van het KKU is:
Art 2 Doel en Middelen
1. De vereniging heeft ten doel:
A. het in muzikaal opzicht meewerken aan de liturgie in de Kathedrale Kerk van
de Heilige Catharina te Utrecht, hierna te noemen de Kathedraal, een en ander te
preciseren bij huishoudelijk reglement;
B. het onder de aandacht brengen van de (kerk)muziek onder een breed publiek
zonder tekort te doen aan het sub a genoemde doel.
2. De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken in samenwerking met de
Koorschool en de Kathedraal en voorts met alle wettige middelen die dienstig zijn
aan de doelstelling.
Conform deze doelstelling verzorgt het KKU plm 25-30 keer per jaar de muziek tijdens de
liturgie en verleent het Koor bovendien aan medewerking aan bijzondere evenementen en
vieringen in en buiten liturgisch verband, zoals de Willibrordprocessie, Evensongs,
Matthäuspassion, concerten in binnen- en buitenland.
Het Koor repeteert plm 40 keer per jaar op donderdagavond, voor bepaalde groepen
aanvullend regelmatig op vrijdagavond of zaterdagochtend, en bij evenementen of speciale
vieringen zo nodig extra. Ook is er jaarlijks een Studieweekend en maakt het Koor elk jaar
rondom Hemelvaart een buitenlandse reis. Het Koor ontvangt jaarlijks diverse Koren uit
binnen- en buitenland in Utrecht en participeert in een netwerk van verwante Koren en
andere muziekgezelschappen.

Structuur.
Het KKU is een zelfstandige Vereniging, maar is statutair en feitelijk verbonden aan de
kathedraal, als kerk van de St Salvatorparochie in Utrecht. Het KKU heeft geen personeel in
dienst. Dirigent en organist zijn in dienst van de Parochie.
Het KKU kent twee soorten leden: gewone leden en aspirant-leden. Aspirant-leden zijn de
leerlingen van de laatste twee klassen van de Koorschool. Naast de gewone leden (jongeren
in de middelbare schoolleeftijd en Heren vanaf plm 20 jaar) kent het koor een groep
geoefende zangers die min of meer regelmatig op projectbasis meezingen.
De zangers zijn onbezoldigd, en ook het bestuur en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding
voor hun werkzaamheden.
De bestuursleden zijn:
Magdaleen Ridder, voorzitter
Eugène Héman, penningmeester
Elly Jonkers, secretaris (mutatie KvK onderweg)
Annemarie Tesselaar (mutatie KvK onderweg)
Bevoegdheden bestuur.
Bestuursleden zijn zelfstandig handelingsbevoegd voor operationele zaken binnen het door
de ALV vastgestelde beleid. In financiële zin is de voorzitter onbeperkt handelingsbevoegd
en de penningmeester tot een maximum van 5000 euro, beiden onafhankelijk van elkaar.
De Vereniging is het hoogste orgaan en besluit over beleid en beheer, en strategie. De
Vereniging stelt jaarlijks de begroting over het toekomstige jaar en de Jaarrekening over het
afgelopen jaar vast. Ook stelt de ALV een secretarieel Jaarverslag vast.
Zakelijke Gegevens
Naam: Vereniging Kathedrale Koor Utrecht
RSIN / Fiscaal nummer: 809347131
Postadres: Van der Duynstraat 17 3581 JW Utrecht
Emailadres: kathedralekoorutrecht@gmail.com
Telefoonnummer contactpersoon: 06-54328401
KvK-nummer: 40478970
Bankrekening: IBAN NL27 INGB 000 3400 645 t.n.v. Vereniging Kathedrale Koor Utrecht
Financiën.
Het Koor verwerft bescheiden inkomsten door:
•
•
•
•

Contributies van leden
Een jaarlijkse bijdrage van de Salvatorparochie Utrecht
Donaties, kaartverkoop en collectes na concerten.
Fondsenwerving

Een overzicht van inkomsten en uitgaven is te vinden in de Jaarrekening 2017. Een overzicht
van de te verwachten inkomsten en uitgaven treft u in de begroting 2018 aan.
Het Koor heeft geen vermogen.
Het Koor hanteert een vast bedrag van 20.000 euro aan liquide middelen, waarmee bij
eventuele liquidatie nog één jaar overbrugd kan worden tot aan opheffing.
Bij liquidatie van het KKU vallen alle financiële middelen toe aan een eventuele
rechtsopvolger van het Koor. Wordt het Koor geliquideerd zonder opvolger, dan vallen alle
financiële middelen toe aan de Salvatorparochie in Utrecht, ten behoeve van de kerkmuziek
in de Kathedraal.

Vastgesteld en goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 september 2018.

