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Monseigneur M.J. de Groot heeft in februari 2018 de Stichting Muziekfonds monseigneur Martin J. de
Groot: Fonds ter bevordering van de R.K. Liturgische/religieuze muziek opgericht.
Het doel van de stichting is
a. het bevorderen van de katholieke liturgische/religieuze muziek in de Sint Bavo Kathedraal en de Sint
Josephkerk te Haarlem en in de Basiliek van de Heilige Nicolaas te Amsterdam.
Onder katholieke liturgische/religieuze muziek wordt verstaan religieuze muziek in de breedste zin
van het woord, mede ter ondersteuning van de vieringen in de genoemde kerkgebouwen.
b. het ondersteunen van uitvoerende instellingen die verbonden zijn aan de bovengenoemde kerken,
zoals, maar niet uitsluitend:
- de stichting Muziekinstituut van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem
- de Andriessen de Klerkstichting te Haarlem en
- de stichting Muziek in de Nicolaaskerk te Amsterdam.
De stichting geeft uitvoering aan deze doelstelling door
- ondersteuning van koren en individuele musici die de liturgie in genoemde kerken verzorgen,
- instandhouding en bevordering van de kwaliteit van de uitvoeringspraktijk,
- onderhoud van instrumenten die voor de uitvoeringspraktijk van belang zijn,
- het verlenen van compositie-opdrachten ter verrijking van het muzikale repertoire op het gebied
van kerkmuziek,
- het incidenteel ondersteunen van (vocale) concerten waarop katholiek liturgische muziek ten
gehore wordt gebracht om zo een breder publiek kennis te laten maken met de rijkdom van deze
muziektraditie.
De stichting zal deze doelstellingen kunnen realiseren door het faciliteren, respectievelijk het financieel
ondersteunen van
1. activiteiten die de uitvoeringspraktijk op een hoog kwalitatief niveau garanderen, respectievelijk
gericht zijn op verhoging van het muzikale niveau,
2. bijzondere uitvoeringen, naast de regelmatige liturgische vieringen, gericht op een breder
publiek,
3. het ontsluiten en instuderen van minder bekende liturgische muziek uit de negentiende,
twintigste en éénentwintigste eeuw,
4. de beoefening van de liturgische muziek door jeugdige amateurs.
De stichting heeft uitdrukkelijk niet tot doel het investeren in de bij het fonds betrokken kerkgebouwen
en het financieel ondersteunen van verbouwingen aan of in die gebouwen.
De stichting zal jaarlijks de mogelijkheid bieden voor groepen van uitvoerenden en individuen om
ondersteuningsaanvragen te doen die passen binnen de doelstellingen van het fonds.
De stichting beperkt zich in zijn activiteiten tot datgene wat nodig is voor het bereiken van de
doelstelling. De stichting zal geen bedrijfsmatige activiteiten ontplooien.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

De middelen van de Stichting bestaan uit het stichtingskapitaal, afkomstig van Mgr Martin J. de Groot,
legaten en erfenissen, opbrengsten uit beleggingen, donaties en subsidies en alle andere wettige
middelen.
De stichting zal niet actief gelden werven. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het
voorrecht van boedelbeschrijving.
De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste vijf (5) en ten hoogste zeven (7)
leden.
Bij de oprichting van de stichting zijn benoemd:
Voorzitter
: dhr. J.F.H.M. van Exter
Penningmeester
: Mw. A.J.P.M. Greebe-Horstman
Secretaris
: dhr. J.A. Alferink
Algemene bestuursleden
: n.t.b.
Bestuursleden ontvangen voor de uitoefening van de functie geen salaris of andere beloning.
Daadwerkelijk gemaakte, redelijke onkosten worden vergoed.
Het bestuur van de stichting stelt jaarlijks een nader beleidsplan op dat inzicht geeft in de voorgenomen
activiteiten van het fonds in het komende jaar en de wijze waarop in de daartoe benodigde financiële
voorzieningen wordt voorzien.
Het bestuur is verplicht om jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de balans en de
staat van baten en lasten van de stichting te maken en deze op papier te stellen.
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het College van Regenten van het Sint Jacobs
Godshuis te Haarlem, met inachtneming van het Beleggingsstatuut van het Sint Jacobs Godshuis.
De stichting onderschrijft de gedragscode van de Vereniging van Vermogensfondsen in Nederland (FIN).
Het beleggingsbeleid van de stichting is gericht op het in stand houden van het vermogen met een
correctie voor inflatie. De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor
het in lengte van jaren realiseren van de doelstellingen.
Het bestuur van de stichting zal de binnengekomen aanvragen beoordelen en op grond van de verkregen
(eventueel nader ingewonnen) informatie een besluit nemen over al dan niet toekennen van een
financiële ondersteuning. Aan dit besluit kunnen voorwaarden zijn verbonden die de kwaliteit en het
bereiken van de doelstellingen waarborgen.
Aan de hand van de ervaringen en binnengekomen aanvragen zal het bestuur van de stichting een
reglement opstellen over de wijze waarop aanvragen voor financiële ondersteuning kunnen worden
gedaan, voor het behandelen en beoordelen van aanvragen voor financiële ondersteuning van zowel
groepen als individuen en ten aanzien van de voorwaarden waaronder de subsidie wordt toegekend.
Financiele gegevens: het beginvermogen van de stichting zal ter beschikking worden gesteld door Mgr.
Martin J. de Groot. De omvang zal door Mgr. Martin J. de Groot in de komende maanden definitief
worden vastgesteld.
Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan
twee gezamenlijk handelende bestuurders, waaronder in ieder geval de voorzitter.

