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Inleiding 
Stichting Muziekhaven Zaandam (hierna: de Stichting) is opgericht op 14 januari 2019. De 
Stichting wil een centrum voor kamermuziek gaan opzetten in Zaandam waar kamermusici 
kunnen repeteren en concerten kunnen geven. In dit verband wordt de Maria Magdalena 
Kerk en de bijbehorende pastorie in Zaandam met ingang van 15 mei 2019 omgedoopt tot 
“Muziekhaven Zaandam”. De kerk en bijbehorende pastorie zijn in eigendom verkregen door 
Stichting De Schuurkerk die de gebouwen om niet in gebruik zal geven aan de Stichting, die 
het op haar beurt in gebruik zal geven aan kamermuziek ensembles. Het pand is een 
zogeheten schuurkerk, de oudste in Nederland, en sinds 29 mei 1969 een rijksmonument. 
Het kerkgebouw is uniek omdat het in een vrijwel ongewijzigde staat is en zal hierna ook 
worden aangeduid als de Schuurkerk.  
 
Doelstelling  
Het doel van de Stichting is het exploiteren van een kamermuziekcentrum in de Schuurkerk 
en pastorie aan het Papenpad 12 en 13 te Zaandam, het organiseren van Kamermuziek 
evenementen en het verzorgen van faciliteiten aan muzikanten in dat kader, en al hetgeen 
met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van 
het woord, mits in het algemeen belang. 
 
De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door: 
(a) exploiteren van de kerk en pastorie voor muziekdoeleinden; 
(b) het opzetten, coördineren en bevorderen van activiteiten op het gebied van 

kamermuziek in de ruimste zin waaronder het organiseren van concerten, 
masterclasses, residenties, educatieve workshops ;  

(c) het leggen en in stand houden van contacten met andere organisaties of instellingen 
op dit terrein werkzaam.  

 
Op deze wijze wil de Stichting een plek creëren waar musici zich kunnen terugtrekken om 
zich volledig aan de muziek te wijden en zo hun persoonlijke en gezamenlijke muzikale 
identiteit en eenheid te ontdekken, ontwikkelen en vormen.  

 
Bestuur van de Stichting 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:  
 

• Mathieu van Bellen (voorzitter)   
• Saskia Pahud de Mortanges (secretaris) 
• Rob van Oordt  (penningmeester) 

 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste 3 leden. Alle bestuursbesluiten worden 
genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen (voor zover de 
statuten geen grotere meerderheid voorschrijven). 
 
Het bestuur, en daarmee de Stichting, opereert onafhankelijk van donateurs en 
begunstigden. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. 



Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in 
redelijkheid gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. 

 
Fondsenwerving 
De Stichting heeft niet tot doel het maken van winst en streeft ernaar om de organisatie 
kostendekkend te maken. De inkomsten van de Stichting zullen worden opgebouwd door 
donaties en subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten en recettes van concerten en 
muziekopnames. De Stichting zal geen vergoeding in rekening brengen voor het ter 
beschikking stellen van repetitieruimten. 
 
In de pastorie van de Schuurkerk zal in het kader van de renovatie een aantal 
verblijfsmogelijkheden voor bezoekende musici worden gecreëerd zodat zij tijdens 
meerdaagse repetitieperiodes bij de Schuurkerk kunnen verblijven. Ter dekking van de 
hiermee samenhangende kosten zal de Stichting voor logies (naar verwachting) € 30 per 
nacht in rekening brengen.   
 
In het kader van het werven van fondsen zal de Stichting de Schuurkerk verhuren ten 
behoeve van het maken van cd-opnamen. De vergoeding die zij hiervoor zal vragen is 
afhankelijk van het aantal dagen dat de Schuurkerk wordt verhuurd. Momenteel wordt 
gedacht aan een vergoeding van € 2.000 tot € 3.000 voor enkele dagen. 
 
In het kader van de financiering van de aankoop van de Schuurkerk heeft Stichting De 
Schuurkerk 300 zogenoemde Founder Certificaten uitgegeven aan de Stichting. De Stichting 
heeft deze Founder Certificaten gefinancierd middels een hypothecaire lening van de 
Triodos Bank of het Nationaal Restauratiefonds voor een bedrag van € 300.000. Als gevolg 
van de verkrijging van de Founder Certificaten houdt de Stichting in feite een economisch 
belang in het onroerend goed. De Stichting is voornemens deze Founder Certificaten te 
verkopen aan donateurs om met de opbrengst daarvan de banklening af te lossen.  
 
De kosten van het beheer van de Stichting zullen in redelijke verhouding staan tot de 
bestedingen ten behoeve van het doel van de Stichting.  

 
Fondsenbeheer 
Het bestuur van de Stichting heeft zich op het standpunt gesteld dat fondsen die niet direct 
worden besteed aan de algemeen nuttige doelstelling op een conservatieve wijze dienen te 
worden beheerd. Daartoe worden de ontvangen schenkingen aangehouden op een 
rentedragende rekening. Het eventueel beleggen van het vermogen zal zoveel mogelijk 
risicoloos dan wel risico laag zijn. Het bestuur van de Stichting verwacht echter geen 
(substantieel) vermogen aan te houden. In elk geval houdt de Stichting niet meer vermogen 
aan dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden 
van de Stichting.  
 
Bestedingen 
In de jaren 2019-2021 zal de Stichting de beschikbare financiële middelen in eerste instantie 
aanwenden voor de modernisering van de Pastorie van de Schuurkerk en aanpassingen aan 
de Schuurkerk zodat de gebouwen gereed zijn voor gebruik in het kader van de doelstelling 
van de Stichting. Daarnaast zal de Stichting, op grond van de te sluiten 



bruikleenovereenkomst met Stichting De Schuurkerk, verantwoordelijk zijn voor 
onderhoudskosten aan het interieur en exterieur (m.u.v. de fundering), de lopende vaste 
lasten (energie, gemeentelijke lasten etc.), gemeentelijke heffingen en de verzekering van de 
Pastorie en de Schuurkerk. 
 
Voorts zal de Stichting beschikbare financiële middelen aanwenden om de voorgenomen 
muzikale activiteiten op te starten. 
 
Administratie en verantwoording 
Alle inkomsten en uitgaven worden zorgvuldig geadministreerd. Jaarlijks zal de 
penningmeester een financieel overzicht maken dat door het bestuur moet worden 
goedgekeurd op de algemene vergadering. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop 
van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de Stichting opgesteld en 
gepubliceerd op haar website. 
De secretaris zal de verslagen van de bestuursvergaderingen maken en alle administratieve 
bescheiden zorgvuldig behouden en bewaren.  
De voorzitter zal jaarlijks een activiteitenverslag maken dat zal worden gepubliceerd op de 
website van de Stichting (www.muziekhaven.com). 

Fiscale zaken 
Voor de Stichting wordt een verzoek ingediend bij de belastingdienst om als ANBI 
gerangschikt te worden per 15 mei 2019. 
 
De Stichting wordt mogelijk geacht een onderneming te drijven indien en voor zover zij de 
Schuurkerk verhuurt aan derden voor cd-opnamen met het oogmerk hier een positief 
resultaat uit te halen ter financiering van haar andere activiteiten. Echter, de Stichting 
verwacht dat de opbrengsten uit deze activiteiten slechts minimaal zullen zijn waardoor zij 
gebruik kan maken van de algemene vrijstelling van vennootschapsbelasting die geldt voor 
stichtingen (artikel 6 Wet Vpb). Als gevolg daarvan hoeven geen jaarlijkse aangiften 
vennootschapsbelasting te worden ingediend. De Stichting monitort deze jaarlijkse 
opbrengsten nauwkeurig.  

 
Beleidsvoornemens van het Bestuur 

De Stichting zal zich in 2019 – 2021 concentreren op : 

• de renovatie en speel klaarmaken van de kerk en pastorie 

• werven van de benodigde fondsen 

• samenwerkingsverbanden ontwikkelen met vergelijkbare instellingen 

• het organiseren van try-out concerten en evenementen 

 

 

 

 

 
















