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Inleiding
De Nederlandse Luit Stichting is opgericht op initiatief van de Nederlandse Luitvereniging
(NLV), om projecten ter promotie van de luit en de luitmuziek, die de financiële draagkracht
van de NLV te boven gaan, te kunnen organiseren.
De Stichting is opgericht op 29 augustus 2012.
Doelstelling
De doelstelling van de Stichting is omschreven in art 2 lid 1 van de statuten:
“1. De stichting heeft ten doel:
a. het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van een periodiek te houden
manifestatie rond de luit om daarmee dit instrument in al zijn facetten te
presenteren;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”
Strategie
De strategie is dat de Stichting periodiek (niet noodzakelijk jaarlijks) projecten en
manifestaties rond de luit en de luitmuziek zal organiseren. Zij zal hiervoor met name de NLV
vragen initiatieven tot projecten en manifestaties te ontplooien en daartoe samenwerking te
zoeken met andere gelijkgerichte partners. De bevordering van de bekendheid van de luit en
het stimuleren van het luitspelen worden hiermee nagestreefd.
Werkwijze
De werkwijze wordt uiteengezet in art 2, lid 2 en 3:
“2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. samen te werken met de belangrijkste organisaties die verbinding hebben
met de luit;
b. het houden van concerten, lezingen, workshops en masterclasses, mogelijk
in festivalvorm;
c. het uitbrengen van muziek op geluid- en beelddragers;
d. het publiceren van boeken, CD’s en andere informatiedragers met
betrekking tot de luit;
e. het verstrekken van compositieopdrachten;
f. het enthousiasmeren van nieuwe doelgroepen voor de luit en het luitspel;
g. het inrichten van tentoonstellingen over de luit, haar componisten, hun muziek en de
achtergronden daarbij. De stichting beperkt zich in haar activiteiten tot datgene wat nodig is
voor het bereiken van de doelstelling als in lid 1 gemeld. De stichting zal geen bedrijfsmatige
activiteiten ontplooien.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.”
Financiële organisatie
De Stichting zal de financiering zoeken door het aanschrijven van de voor dat project of
manifestatie geschikte fondsen.
Ieder project of manifestatie enz. kent zijn eigen financiering en er wordt geen geld uit een
project overgehouden om een organisatie in stand te kunnen houden en er zal geen
vermogen gevormd worden. Ook schenkingen zullen projectgebonden ingezet worden.

De bestuursleden ontvangen statutair geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben
zij recht op vergoeding voor hun in functie gemaakte kosten.
Voorgenomen activiteiten
De eerstkomende activiteit is de organisatie van een tweede groot internationaal luitfestival
in augustus/september 2018 in samenwerking met o.a. het Festival Oude Muziek in Utrecht
en de NLV.
Evaluatie
Aangezien de in het vorige beleidsplan voorgenomen werkwijze in de afgelopen periode
gevolgd is en tot het gewenste resultaat geleid heeft, wordt deze in de volgende planperiode
voortgezet.
Elk project zal worden geëvalueerd. Hierbij spelen zowel het behalen van de doelstelling als
de financiële afwikkeling een overwegende rol. De resultaten van de evaluatie dienen ter
verbetering van de organisatie van de volgende projecten.
In 2022 zal de strategie en de werkwijze van de NLS opnieuw op zijn effectiviteit
geëvalueerd worden.
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