
 

 

 

STICHTING KIDS TO EXPRESS 

Beleidsplan  

(versie 7)  

 



 

 

 

 

1 Inleiding  

 
De Stichting Kids to Express, hierna

overstaan van notaris mr. P.J.A. Goedvolk
De stichting is ingeschreven bij de Kamer

K.v.K. nr.: 77913450 

RSIN nr.: 861195486 

bankrelatie:  NL 78 RABO 0354 9884

postadres: Nieuwe Hilversumseweg

 telefoonnr.:  035 – 6917080 

email:   contact@kidstoexpress.nl

website:  www.kidstoexpress.nl

 
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur
bestuursvergadering van 4 juni 2020.

Het beleidsplan wordt jaarlijks bij de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hierna te noemen “de Stichting”, is door haar bestuurders

Goedvolk van Eversheds-Sutherland te Amsterdam 
Kamer van Koophandel op 28 april 2020.  

9884 84 

Hilversumseweg 76, 1406 TJ Bussum 

contact@kidstoexpress.nl 

www.kidstoexpress.nl  

bestuur het actuele beleid vast dat is goedgekeurd
2020.  

de vaststelling van de jaarrekening besproken en indien

bestuurders opgericht ten 

 op 24 april 2020. 

goedgekeurd in de 

indien nodig aangepast.  



 

 

 

 

 

2 Doelstelling van

 

Hoofddoel  
De stichting heeft als hoofddoel kwalitatieve,
en spirituele inhoud produceren. Op
verwerkt worden, ter bevordering van

De stichting zet hiermee een soort ‘kinder
liedjes kinderen handvatten, waardoor
belangrijk in het leven, wat wil ik later
de innerlijke groei van kinderen. Bovendien

De stichting wil dit bereiken door het
De kinderen kunnen afkomstig zijn uit
stichting de mogelijkheid bieden kosteloos
zo hun talenten te ontplooien. Met enthousiaste
scholen en in kerken.  

Subdoel  
Het tweede doel van de stichting is: 

hun lessen, zoals ‘maatschappijleer/

liedjes live horen (de optredens zullen
lager. De kerk kan door dit project een
uitstraling. Door dit project kunnen jonge
creëren van de liedjes van Kids to Express

Kids to Express 

Het kinderkoor Kids to Express wordt
Linda Hibma. Michiel is zangcoach, 
VARA’s ‘Kinderen voor Kinderen’. Linda
optredens in voorstellingen werkte zij
Theaterproducties B.V. Samen spreken
de zanglessen en de uitvoeringen van

 
Stichting Kids to Express biedt talentvolle
unieke kans zich persoonlijk en muzikaal

 

 

 

van de Stichting Kids to

kwalitatieve, eigentijdse liedjes, met een levensbeschouwelijke,
Op een speelse manier zullen bijvoorbeeld bijbelse 
van de algemene en culturele ontwikkeling van kinderen.

kinder-pioniersplek ’op. Zij geeft met het produceren
waardoor zij hun gedachten kunnen laten gaan over vragen

later worden, wie wil ik zijn? Met andere woorden: de
Bovendien kunnen kinderen leren zich voor een publiek

het bevorderen van de zang- en danskunst van talentvolle
uit alle geledingen van de Nederlandse samenleving.

kosteloos deel te nemen aan een kinderkoor van hoog
enthousiaste optredens kan dit koor andere kinderen

 Scholen en kerken kunnen de liedjes van Kids to

maatschappijleer/ godsdienst’. Doordat de kerk een plek zal zijn waar

zullen in de kerk georganiseerd worden) wordt de drempel
een ander imago verwerven; zij krijgt hierdoor een
jonge mensen enthousiast en nieuwsgierig worden
Express faciliteert. 

wordt geleid door gerenommeerde kunstenaars, zoals
 pianist, muzikaal leider en dirigent o.a. van het succesvolle
Linda is zangeres, danseres, kinderregisseuse en
zij als kinderregisseur in tal van musicals van Joop

spreken zij ‘oor ’en ‘oog ’aan, door beweging/choreografie
van het kinderkoor.  

talentvolle kinderen (die door middel van audities worden
muzikaal te ontwikkelen.  

to Express  

levensbeschouwelijke, filosofische 
 verhalen in deze liedjes 

kinderen.  

produceren van existentiële 
vragen zoals: wat vind ik 

de stichting is gericht op 
publiek te uiten.  

talentvolle jonge kinderen. 
samenleving. Aan hen wil de 

hoog artistiek niveau, om 
kinderen inspireren: thuis, op 

to Express gebruiken bij 

waar de kinderen deze 

drempel van de kerk 
een meer eigentijdse 

worden naar een kerk die het 

zoals Michiel Rozendal en 
succesvolle BNN-

en docent. Naast 
Joop van den Ende 

beweging/choreografie te integreren in 

worden geselecteerd) een 



 

 

 

 

 

3 Koor  

 
Het koor maakt zich bekend door middel
website www.kidstoexpress.nl, een facebookpagina,
persberichten.  

Door middel van audities kunnen talentvo
Express.  

Om aan een auditie te kunnen deelnemen

• in groep 3 t/m 8 zitten  
 

• beschikken over een goede 
 

• beschikbaar zijn voor de geplande
 

Om auditie te doen hoeven kinderen
en aanleg hebben om te leren dansen.
energie en het niveau is hoog. 
In de uitnodiging voor een auditie worden
daarvan.  
Over de uiteindelijke selectie voor een
gezamenlijk.  
Gedurende tien weken voor de zomervakantie
wekelijks. Aanvullend hierop worden
en waarin zij podiumervaring kunnen

De lessen vinden plaats in de Spieghelkerk,

  

middel van digitale, gedrukte en mondelinge promotiekanalen
facebookpagina, vlogs, folders, posters, schoolbezoeken

talentvolle kinderen zich aanmelden voor deelname

deelnemen moeten de kinderen:  

 zangstem en ritmisch vermogen  

geplande repetities en uitvoeringen  

kinderen niet veel ervaring te hebben, maar zij moeten wel
dansen. Zingen en dansen in het kinderkoor van Kids 

worden ouders en kinderen zorgvuldig geïnformeerd

een plaats in het koor beslissen de zangcoach en 

zomervakantie en tien weken na de zomervakantie repeteert
worden (enkele) uitvoeringen gegeven waarin de kinderen
kunnen opdoen.  

Spieghelkerk, Nieuwe ’s Gravelandseweg 34, 1405 HM

promotiekanalen zoals: een 
schoolbezoeken en via 

deelname aan het koor Kids to 

wel goed kunnen zingen 
 to Express kost tijd en 

geïnformeerd over het verloop 

 de kinderregisseur 

repeteert het kinderkoor 
kinderen hun liedjes lanceren 

HM Bussum. 



 

 

 

 

4 Organisatie  

 

4.1 Het bestuur 
Bestuursleden van de Stichting zijn:

dhr. E. Voerman, voorzitter (ondernemer)
dhr. ir. H. Dooijes, secretaris (gepensioneerd
dhr. S. van der Windt, penningmeester
Het bestuur vergadert zo dikwijls één
jaar, in welke vergadering in ieder geval

Adviseurs van de Stichting zijn: 
dhr. M. Rozendal (muzikaal leider, dirigent
ds. L.W. van der Sluijs (predikant) 
ds. mr. H.G.T. van Welie-Kaai (predikant)
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor
 

4.2 verwerven van inkomsten

Om het doel van de Stichting te kunnen
beschikking te stellen van middelen
Om de continuïteit van de doelstelling
toezeggingen te werven voor een

 

4.3 besteden van het 

Het vermogen van de stichting wordt
grotendeels de honoraria van de professionals
uitvoeringen en organisatie/administratie

 

4.4 beschikken over het

Het vermogen van de Stichting dient
Op grond van de statuten heeft geen
Aldus kan geen enkele persoon beschi
vermogen.  
 
  

 

(ondernemer) 
(gepensioneerd architect, gecertificeerd projectmanager)

penningmeester (ondernemer) 
n of meer bestuursleden dat nodig achten, maar 

geval de jaarrekening zal worden vastgesteld.  

dirigent en docent) 
 

(predikant) 

voor het realiseren van de statutaire doelstellingen.  

inkomsten 

kunnen verwezenlijken worden derden benaderd
middelen (zoals: giften, donaties, legaten). 

stelling te kunnen verzekeren tracht de stichting,
een uitvoeringsperiode van drie jaren.  

 vermogen van de stichting 

wordt besteed aan het realiseren van het doel van de 
professionals en voorts nog enige kosten van werving,

organisatie/administratie kosten.  

het vermogen 

dient ter verwezenlijking van het doel van de Stichting.
geen enkele persoon doorslaggevende zeggenschap
beschikken over het vermogen van de Stichting als ware

projectmanager) 

 ten minste éénmaal per 

 

benaderd voor het ter 

stichting, vooraf, inkomsten / 

 stichting. Dit betreft 
werving, repetities, 

Stichting. 
zeggenschap binnen de Stichting. 

ware het eigen 



 

 

 

 

 

5 Financieel beleid

  

5.1 Beloningsbeleid 

Bestuurders van de Stichting ontvangen
Ten behoeve van de Stichting gemaakte
worden vergoed.  

 

5.2 Administratieve organisatie
De administratieve organisatie van de
Hij voert de boekhouding inclusief het
de Stichting. 
Hij ziet er op toe dat alle vereiste administratieve
informeert en adviseert het bestuur over

5.3 Integriteit van bestuursleden
Stichting betrokkenen

De bestuursleden en de gezichtsbepalende
hen te stellen integriteiteisen.  

 

5.4 Publicatie gegevens

De Stichting publiceert, na afloop van
www.kidstoexpress.nl  
  

beleid 

 

ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en
gemaakte onkosten kunnen, ter beoordeling van het bestuur,

organisatie 
de Stichting wordt uitgevoerd door de penningmeester

het opstellen van een jaarrekening en hij verzorgt alle

administratieve verplichtingen voor een ANBI worden
over alle financiële aspecten van de Stichting.  

bestuursleden en rechtstreeks bij
betrokkenen 

gezichtsbepalende personen die bij de Stichting zijn betrokken

gegevens 

van een verslagjaar, haar jaarrekening op haar website

en geen vacatiegeld. 
bestuur, eventueel 

penningmeester van het bestuur. 
alle fiscale zaken van 

worden nageleefd en hij 

bij de 

betrokken voldoen aan de aan 

website 



 

 

 

 

 

BIJLAGEN

 
1 PROJECTBEGROTING

 

Kosten en baten:  
Ter dekking van de kosten van de ‘Stichting

particulieren en fondsen om de uitvoering
Daarna vindt een evaluatie van het project
voorgezet.  

De begroting voor een projectperiode

Oprichtingskosten   

Kosten kinderkoor KTX / koorleiding

Reiskosten (koorleiding)  

Huur opnamestudio, etc.  

Verzekeringen    

Algemene kosten en onvoorzien 

     

 

Kosten:    

 

 
Wijkkas Spieghelkerk   
Particulieren / gemeenteleden Spieghelkerk
Fondsen    
Oefenlocatie wordt om niet ter beschikking
gesteld door de kerkrentmeesters
inzet en creatieve arbeid vrijwilligers
     
 
Inkomsten:    

BIJLAGEN 

PROJECTBEGROTING  

Stichting kids to express ’doet de Stichting een beroep

uitvoering van dit project voor de duur van drie jaar te
project plaats, waarin wordt besloten of het project

projectperiode van drie jaar bedraagt: 

  €   1.750,- 

koorleiding   € 36.000,- 

  €   1.800,- 

  €   1.500,- 

  €      600,- 

   €   2.850,- 

  _________ + 

  € 44.500,- 

  €   3.000,- 
Spieghelkerk  €   9.000,- 

  € 32.500,- 
beschikking 

kerkrentmeesters van PG-Bussum €          0,- 
vrijwilligers   € 0,- 

  _________ + 

  € 44.500,-   

beroep op donaties van 

te verzekeren. 
project al dan niet wordt 

 



 

 

 

 

 

2 POTENTIEEL 

  

Het potentieel aantal kinderen in 
1.750 kinderen. Deze kinderen zullen
buiten Bussum en de Hiversumse
uitgenodigd om zich aan te melden

 

Bussumse Montessorischool 
Busken Huetlaan 16 
1401 BC Bussum 
035 691 36 84 
www.bussumsemontessori.nl 
leerlingen in doelgroep:    89 

Gooilandschool (neutraal bijzonder) 
Meentweg 44 
1405 JB Bussum 
035 691 59 94 
www.gooilandschool.nl 
leerlingen in doelgroep:  155 

De Hoeksteen  (rk) 
H.K. Onnesweg 74 
1402 EK Bussum 
035 691 54 23 
www.hoeksteen-bussum.nl 
leerlingen in doelgroep:  173 

Julianaschool Brandsma (pc) 
Nieuwe `s-Gravelandseweg 15 
1405 HK Bussum 
035 698 09 80 
www.brandsmaschool.nl 
leerlingen in doelgroep:   

Julianaschool Dalton  (pc) 
Willem Kalfflaan 3 
1401 CL Bussum 
035 691 19 94 
www.julianadaltonschool.nl 
leerlingen in doelgroep:  257 

Julianaschool Kwartellaan  (pc) 
Kwartellaan 4 
1403 BE Bussum 
035 691 12 78 
www.julianaschool-kwartellaan.nl 
leerlingen in doelgroep:   

Katholieke Montessorischool 
Verhulstlaan 13 
1401 CS Bussum 
035 691 10 11 
www.kmsbussum.nl 
Leerlingen in doelgroep:   

 

 de beoogde leeftijdsgroep in Bussum-HilversumseMeent
zullen zoveel mogelijk via hun school worden 

HiversumseMeent worden vooral via de website, sociale
melden voor audities. 

Katholieke Montessorischool, extra
Is. da Costalaan 2 
1401 BH Bussum 
035 69 14 092 
www.kmsbussum.nl 
leerlingen in doelgroep:  121 

 Koningin Emmaschool (openbaar)
Fortlaan 9 
1405 BM Bussum 
035 694 26 97 
www.emmaschool.nl 
leerlingen in doelgroep:  143 

St. Vitusschool  (rk) 
St. Vitusstraat 2 
1404 HS Bussum 
035 693 95 82 
www.stvitusschool.nl 
leerlingen in doelgroep:  120 

Vondelschool  (alg.bijzonder) 
Oud Bussummerweg 22 
1401 SP Bussum 
035 691 26 98 
www.vondelweb.nl 
leerlingen in doelgroep:  152 

Vrije School Michael 
E. de Boer van Rijklaan 22 
1403 GD Bussum 
035 693 19 67 
www.vrijeschoolmichael.nl 
leerlingen in doelgroep:    83 

De ZonneWijzer  (pc) 
Lange Heul 149 B 
1403 NH Bussum 
035 698 93 39 
www.zonnewijzer-bussum.nl 
leerlingen in doelgroep:    88 

Gooise Daltonschool 
Vuurvlindermeent 56 
1218 GZ Hilversum(se Meent) 
035 691 24 46 
www.degooisedaltonschool.nl 
leerlingen in doelgroep:     75 

Jenaplanschool de Sterrenwachter
Vuurvlindermeent 54 
1218 GZ Hilversum(se Meent) 
035 691 03 45 
www.jenaplan.sterrenwachter.nl 
leerlingen in doelgroep:   160 

HilversumseMeent is: ca 
 bezocht.  Kinderen 

ociale- en regionale media 

extra locatie 

(openbaar) 

Sterrenwachter 

 



 

 

 


