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Doelstelling
De stichting heeft ten doel: Het bevorderen van de kamermuziek in het
algemeen en het ondersteunen van de activiteiten die het Dudok Kwartet
ontplooit in het bijzonder, en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee
verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste
zin van het woord.
Hoofdlijnen beleidsplan
Onder het motto sharing the heart of music stellen we unieke en eclectische
programma’s samen, waarmee we op inventieve manieren het publiek weten
te bereiken. Wij geloven dat een goed concert meer is dan alleen excellent
musiceren. Daarom zijn we voortdurend op zoek naar onverwachte
connecties en dwarsverbanden binnen de westerse muziekgeschiedenis van
middeleeuwen tot heden. Onze ambitie is de geweldige, baanbrekende
muziek voor strijkkwartet in het cultuurbewustzijn van concertbezoekers te
verankeren.
Dit willen we bereiken door te blijven ontwikkelen op diverse gebieden zoals
de ontwikkeling van nieuwe presentatievormen, het bestendigen en
uitbouwen van de carrière door internationaal te oriënteren, het
optimaliseren van het instrumentarium, en het artistiek verdiepen door
enerzijds een sterke focus op een per seizoen wisselend groot werk en

anderzijds het opzoeken van het experiment in programmering,
samenwerkingen, arrangementen en nieuwe composities.
Hierbij worden we ondersteund door de Vrienden van het Dudok Kwartet

Verslaglegging
Link naar het jaarverslag van 2018

Bestuur
Mevrouw C. Schot (Penningmeester)
De heer B. van Putten (Secretaris)
Mevrouw I. Asscher is bereid gevonden om per 1-1-2019 toe te treden als
bestuurder (vanaf 15-2-2019 Voorzitter)
Beloning
Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Bestuursleden ontvangen geen beloning, vacatiegeld, onkosten- en
reiskostenvergoeding.
Beloningsbeleid medewerkers:
De stichting heeft geen medewerkers in dienst. Overige medewerkers
ontvangen een vergoeding op basis van de beschikbare middelen.

