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Algemene voorwaarden 
 
1. De stichting stelt zich ten doel: het aanbieden en faciliteren van hoogwaardig muziek-
onderwijs in de gemeente Oirschot, het (laten) verzorgen van workshops, onder andere voor 
(basis)onderwijs en bedrijven, het (laten) verzorgen van uitvoeringen, het faciliteren van -de 
samenwerking tussen docenten, het beheren van instrumenten en bijbehorende artikelen, 
en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, -daartoe behoort 
en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 
2. Het bestuur is onbezoldigd. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun 
werkzaamheden. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.  
 
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. 
Stichting Muziek Collectief Oirschot zal geen vermogen opbouwen. Indien er een financieel 
overschot ontstaat uit een project zal dit worden ingezet om onvoorziene kosten te kunnen 
afdekken. 
 
4. Er zijn geen werknemers in dienst van de stichting. Indien mogelijk zal de stichting 
gebruik maken van vrijwilligers uit het netwerk. De werkzaamheden zullen samenhangen 
met de uit te voeren projecten. De aangesloten vakdocenten zullen in overleg ook een 
aantal taken verdelen die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de stichting. Hieronder 
vallen het bijhouden van de website, pr-werkzaamheden en netwerkbijeenkomsten. 
 
5. De kosten voor overhead worden zo beperkt mogelijk gehouden.  
Daar waar een project vraagt om administratieve- en organisatiekosten, worden deze 
compleet meegenomen in de subsidieaanvraag of fondsenwerving. De aangesloten 
vakdocenten bij de stichting betalen een jaarlijkse contributie die jaarlijks wordt vastgesteld, 
bedoeld om de kosten voor de website, logo-ontwerp, banner, flyers en zakelijke 
bankkosten te dekken. 
 
 
 
6. Projectsubsidies en schoolprojecten  
Voor projecten worden subsidies aangevraagd.  



Indien er geen middelen worden toegekend zal de stichting trachten om via andere fondsen 
de juiste dekking te krijgen voor de projecten. Indien een deel van de subsidie wordt 
toegekend zal, indien mogelijk, het project in aangepaste kostendekkende wijze worden 
uitgevoerd om zo aan de subsidieverplichting te kunnen voldoen. De inhoudelijke en 
financiële gronden bepalen of een project doorgang kan vinden met een aangepaste 
begroting.  


