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Het VU-Orkest is opgericht in 1962. Dit jaarverslag beslaat het boekjaar dat loopt
van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020. Het VU-Orkest is het
studentenorkest van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Doelstelling
De vereniging heeft ten doel de muzikale ontwikkeling van studenten te bevorderen
door het musiceren in orkestverband en andere muzikale verbanden. De vereniging
tracht het doel te bereiken door:

● het muzikaal voorbereiden, het organiseren en het geven van concerten, al
dan niet met derden,

● alles te doen wat zij verder wenselijk acht om het doel te bereiken.

Organisatie
Het VU-Orkest bestaat uit haar leden en haar bestuur. Het bestuur van het
VU-Orkest bestaat volgens de statuten uit ten minste 3 bestuursleden. Tussen 1
september 2019 en 31 augustus 2020 bestond het bestuur uit de volgende
bestuursleden:

● Voorzitter: Wessel van den Einden
● Secretaris: Ocea van Loenen
● Penningmeester: Rianne Verduijn
● Concertmanager: Bente Boots
● Strijkerschef: Emma Steinmann
● Blazerschef: Mia Kogelman
● Acquisiteur: Maxim Paulissen
● PR-chef: Yana Vijzelman

Beloningsbeleid
Het bestuur van het VU-orkest ontvangt geen beloning, dit is zo vastgesteld in de
statuten. Wel ontvangen de bestuursleden vacatiegeld, dat niet bovenmatig is, aan
het einde van het jaar. Hieraan zijn een aantal regels verbonden, die zijn vastgelegd
in artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging:

A. Een bestuurslid heeft recht op uitbetaling van vacatiegelden als het
bestuurslid ten minste 80% van het aantal bestuursvergaderingen en 80%
van de duur van de bestuursvergadering heeft bijgewoond. Dit dient uit de
notulen te blijken. Heeft het bestuurslid ten minste aan deze eisen voldaan,
dan vindt betaling van het maximale bedrag plaats.

B. De totale hoogte van de vacatiegelden van alle bestuursleden in een jaar is
gelijk aan de bestuursbeurzen die de Vrije Universiteit voor dat jaar toekent
aan de vereniging.
De vacatiegelden dienen gelijk verdeeld te worden over de bestuursleden.

2



C. Wanneer een bestuurslid door overmacht of met een geldige reden niet aan
de eisen in punt a heeft kunnen voldoen, kan de Algemene Ledenvergadering
alsnog besluiten tot uitkering van de volledige vacatiegelden.

D. Een bestuurslid dat door voortijdig beëindigen van zijn/haar functie niet aan
punt a heeft voldaan, heeft recht op vacatiegelden die in verhouding staan
met de aanwezigheid op bestuursvergaderingen.

E. Een vervanger van een bestuurslid dat zijn/haar functie voortijdig beëindigd
heeft, kan ook in aanmerking komen voor vacatiegelden. De hoogte hiervan
dient door de Algemene Ledenvergadering te worden vastgesteld.

De hoogte van de bestuursbeurs wordt bepaald door de Vrije Universiteit, zoals
beschreven op haar website. Dit is te vinden onder het kopje ‘Profileringsfonds’ in
bijlage D: ‘Toekenning gelden Profileringsfonds’, De hoogte van het totaalbedrag is
vastgesteld door de Vrije Universiteit en is bepaald aan de hand van de geschatte
studievertraging en de hoogte van het wettelijk collegegeld.

De Vrije Universiteit keert jaarlijks na afloop van het collegejaar de bestuursbeurzen
uit aan de Vereniging, wanneer aan de eisen van het profileringsfonds voldaan is.
Wanneer de bestuursleden voldaan hebben aan de eisen zoals beschreven in het
Huishoudelijk Reglement, keert het orkest eenmalig de vacatiegelden uit over het
voorgaande boekjaar. Dit proces wordt gecontroleerd door de
Kascontrolecommissie, die verslag uitbrengt aan de Algemene Ledenvergadering.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de vereniging heeft in zijn geheel een bufferfunctie. Bij
financiële tegenvallers in de toekomst biedt het de vereniging de mogelijkheid om
toch haar doelstelling na te streven.

Jaarrekening
Het VU-Orkest maakt sinds 17 mei 2014 gebruik van een zakelijke rekening bij de
ING Bank, met rekeningnummer NL37INGB0006553256 t.n.v. VU-Orkest. Het
VU-Orkest is sinds 1 januari 2019 BTW-plichtig. Op 31 augustus 2020 is er een
kleine winst vastgesteld van 23,86.

Verantwoording resultaat boekjaar 2019/2020
Door de coronacrisis en daarmee het afgelaste zomerproject en buitenlandse
tournee heeft de vereniging in het jaar 2019/2020 een onverwacht resultaat geboekt
van 3220,80. 3200 daarvan is gereserveerd om verwachte wegvallende inkomsten
gerelateerd aan de coronacrisis in het boekjaar 2020/2021 op te vangen. Het
resultaat wordt daarmee volledig aangewend voor de uitvoering van de doelstelling
van de vereniging.
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https://www.vu.nl/nl/opleidingen/praktische-informatie/regelingen/profileringsfonds/index.aspx
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