Beleidsplan Stichting Orgelzaal C. Booy
De Stichting Orgelzaal C. Booy is een vriendenkring op het terrein van cultuur- en
kunstbevordering. De Stichting spant zich in om de culturele nalatenschap van Cor Booy
levend te houden. Cor Booy bouwde voor zijn passie – het kerkorgel – een concertzaal in
wat nu Alkmaar-Noord is. “Orgelzaal Booy” werd een pleisterplaats voor prominente
organisten als Feike Asma, Simon C. Jansen, Jan Bonefaas, Piet van Egmond, Jan Zwart,
Cor Kee, Klaas Jan Mulder en vele anderen.
Vandaag de dag worden er nog altijd concerten georganiseerd in het zomerseizoen.
1. Werkwijze.
De Stichting heeft als hoofddoelstelling het in ere houden van het erfgoed van Cor Booy.
Daartoe:
1.1. Organiseert zij in het zomerseizoen orgelconcerten in de orgelzaal aan het
Daalmeerpad 13 te Alkmaar.
1.2. Draagt zij er zorg voor dat het orgel en de zaal in goede conditie blijven.
2. Verwerving van de benodigde gelden.
2.1. Van de bezoekers van de concerten wordt een bijdrage gevraagd.
2.2. Daarnaast wordt de orgelzaal verhuurd teneinde extra inkomsten te verkrijgen.
2.3. De Stichting werft donateurs die het doel van de Stichting ondersteunen.
2.4. De Stichting plaatst advertenties in het programmablad.
3. Beheer, besteding en uitkering van de gelden.
3.1. Het bestuur stelt jaarlijks een concertagenda vast en zoekt daartoe uitvoerende
musici aan.
3.2. Er wordt een nieuwsbrief verspreid onder donateurs en belangstellenden met
informatie over de concerten.
3.3. De concerten worden aangekondigd in de plaatselijke pers.
3.4. De concertdata worden opgenomen in informatiebrochures met gegevens over alle
regionale orgelconcerten.
3.5. De musici ontvangen een reiskostenvergoeding.
3.6. De penningmeester verstrekt tweemaandelijks een overzicht van de inkomsten en
uitgaven aan de kascontrole commissie.
3.7. De penningmeester rapporteert jaarlijks in het bestuur inzake de balans en de staat
van baten en lasten.
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