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Inleiding 
Dit beleidsplan is de leidraad voor het dagelijks beleid, het 
toetsingsinstrument voor de plannen en de voortgang van de projecten 
van de stichting. Het beleidsplan vormt het kader voor de projecten van 
Stichting Davidsbündler Foundation. 
 
Missie 
Stichting Davidsbündler Foundation – actief onder de naam 
Davidsbündler Foundation – is gevestigd in Den Haag, waar de 
activiteiten plaatsvinden.  
 
De doelstellingen zijn in de statuten als volgt geformuleerd: 
– Het bevorderen van muziekeducatie (klassieke muziek) op het hoogste 
niveau, alsmede van intensieve muzikale training, met name voor jonge 
toptalenten. 
– Het verstrekken van beurzen aan jonge talenten met een bescheiden 
beurs. 
– Het organiseren van masterclasses en concerten, festivals en overige 
culturele activiteiten. 
– Meer in het algemeen het tot bloei brengen van klassieke muziek en 
cultuur in de ruimste zin des woords en alles wat in de ruimste zin 
genomen met het vorenstaande verband houdt. 
 
 



Missie 
De Davidsbündler Foundation wil muziekeducatie bevorderen op het 
hoogste niveau, met name voor jonge musici tot 18 jaar, en dat 
toegankelijk maken voor toptalenten met een smalle beurs.   
 
Achtergrond 
De pianiste Anna Fedorova is opgegroeid in Kyiv en kreeg lange tijd 
pianolessen van haar vader Borys Fedorov, die een vooraanstaand 
pianopedagoog is, net als zijn echtgenote Tatiana Abayeva. Het 
onderwijssysteem in Kyiv verschilt van het muziekonderwijs in 
Nederland en in West-Europa. Jonge getalenteerde kinderen krijgen 
twee à drie keer per week les en worden ook gecoacht hoe ze het beste 
kunnen studeren, zich zelfstandig kunnen ontwikkelen. Dat onderwijs is 
in vredestijd dankzij subsidie van de overheid voor iedereen 
toegankelijk. Een groot verschil met Nederland, waarin vele 
muziekscholen zijn wegbezuinigd en jonge talenten vaak maar één keer 
per week les krijgen. Het idee was geboren om de intensieve muzikale 
training ook in Nederland mogelijk te maken. Anna Fedorova en 
Nicholas Santangelo Schwartz namen het initiatief om de Davidsbündler 
Academy op te richten in Den Haag. Daar kunnen jonge toptalenten 
volgens de Oekraïense methode intensief muziekonderwijs krijgen. 
 
De Davidsbündler Foundation is mede in het leven geroepen om jonge 
toptalenten met minder draagkrachtige families financieel bij te staan. 
Dit onderwijs ook voor hen toegankelijk te maken. In 2022 en 2023 ligt 
het accent op Oekraïense studenten die gedwongen zijn om hun 
vaderland te ontvluchten.  
 
Masterclasses 
De docenten van de Davidsbündler Academy zijn vooraanstaande 
pedagogen en musici met een grote internationale carrière. De 
Davidsbündler Foundation organiseert masterclasses om het onderwijs 
ook toegankelijk te maken voor studenten van buiten de Academy. Ook 
nodigt de Davidsbündler Foundation inspirerende musici (bekende 
musici met een internationale carrière) aan voor masterclasses. De 
masterclasses kunnen alle door geïnteresseerde bezoekers worden 
bijgewoond. 
 
Concerten en festivals 
Het opdoen van podiumervaring is van cruciaal belang voor de 
studenten. De studenten treden in de Academy geregeld op voor 
belangstellenden. Daarnaast zal de Davidsbündler Foundation ook 
grotere concerten buiten de Academy organiseren en festivals, met een 
rol voor de studenten en docenten aan de Academy, maar ook voor 
musici van buitenaf.  
 
 



De werving van inkomsten 
De stichting verwerft inkomsten door kaartverkoop bij de concerten en 
masterclasses en door fondsenwerving bij fondsen, zowel bij overheden 
als bij private fondsen. Ook werft de Davidsbündler Foundation donaties 
van private sponsors.  
 
De beurzen worden verstrekt en de activiteiten worden georganiseerd, 
als duidelijk is welke inkomsten verwacht kunnen worden: nadat bekend 
is geworden welke fondsen hebben toegezegd om met welk bedrag de 
activiteiten te ondersteunen en op grond van een reële prognose van de 
te verwachten inkomsten uit de recette. De begroting zal door de 
directie in nauw overleg met het bestuur worden vastgesteld. Als de 
verwachte inkomsten significant wijzigen, zal de begroting worden 
aangepast en opnieuw aan het bestuur worden voorgelegd ter 
goedkeuring. De stichting gaat pas bij een vooruitzicht op voldoende 
inkomsten verplichtingen aan met derden.  
 
Het bestuur stelt de directie aan en houdt toezicht op de uitvoering van 
het beleid.  
 
De bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd. Eventueel 
opgebouwd vermogen, wordt aangewend voor nieuwe activiteiten ter 
bevordering van het doel van de stichting. 
 
Administratie  
De stichting voert een administratie die voldoet aan de wettelijke eisen. 
De stichting heeft geen winstoogmerk en zal opgebouwd vermogen 
slechts aanhouden voor zover dat redelijkerwijs nodig is om de 
continuïteit te waarborgen en volledig gebruiken ter bevordering van 
het doel van de stichting. 
 
Vaste kosten 
De stichting heeft geen huisvestingskosten, niemand in loondienst en 
ook geen andere structurele vaste kosten.  
 
Beloning beleidsbepalers, medewerkers en musici 
De beleidsbepalers van de stichting zijn de leden van het bestuur en de 
directie. De leden van het bestuur krijgen geen beloning voor hun 
werkzaamheden. 
De directie en andere medewerkers krijgen als freelancers een 
marktconforme vergoeding. Ook de musici worden marktconform en 
volgens fair-practice-richtlijnen betaald. 
 
Administratieve organisatie 
– Aangaan van verplichtingen 
Voor ieder project stelt de directie samen met het bestuur een 
begroting op. De directie is bevoegd om verplichtingen aan te gaan, 



zolang deze vallen binnen de begroting en binnen de afgesproken 
activiteiten en voor zover de gelden ook daadwerkelijk aan de stichting 
ter beschikking staan. Voor verplichtingen die daarbuiten vallen, vraagt 
de directie het bestuur om toestemming. 
– Betaling van inkoopfacturen en declaraties 
Betalingen worden meerdere keren per maand uitgevoerd. Betalingen 
worden geaccordeerd door zowel de zakelijk leider als de 
penningmeester van het bestuur. 
– Verantwoording van ontvangen donaties, subsidie- en sponsorgelden 
Voor elke aanvraag van donaties, subsidies of sponsorgelden houdt de 
stichting een dossier bij. Significante wijzigingen op projectplannen deelt 
de stichting mee aan de betrokken partijen. Na afloop van een project 
stelt de stichting een eindverslag op waarin het project wordt 
geëvalueerd aan de hand van de doelstellingen en waarin de stichting 
verantwoording aflegt over de bestedingen van de ontvangen gelden en 
de bereikte resultaten, afgezet tegen de begroting. 
 


