Inleiding
De Stichting Dutch Tangoweek is voorstander van transparantie. Dat is de reden dat we
gekozen hebben voor een ANBI status. Het legt het bestuur een aantal extra verplichtingen
op, die we graag voor onze rekening nemen. De zorgen die we op sommige plekken in de
tangowereld in Nederland kennen over duur betaalde directeuren, organisatoren die hun
eigen zakken vullen nemen we graag weg.
Onze passie ligt bij de Argentijnse Tango. De muziek, de dans, de sfeer. Een ambitie om een
breder publiek te bereiken en om de kwaliteit van de dans in Nederland te verbeteren vraagt
om een heldere aanpak. Dit document is de samenvatting van het beleidsplan van de
stichting.

Kernprincipes van de stichting
De doelstelling van de stichting Dutch International Tangoweek is vastgelegd in de statuten.
Letterlijk is hierin vastgelegd: ,,Het bevorderen van de Argentijnse Tangocultuur en voorts al
hetgeen dat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”. Deze
doelstelling valt verder uiteen in een aantal onderdelen.


Het bevorderen van een bredere belangstelling voor Argentijnse Tango (muziek).



Het bevorderen van de kwaliteit van dansonderwijs van de Argentijnse Tango

Met deze doelstellingen wil de stichting het algemene belang dienen. De doelstellingen zijn
de leidraad in het vaststellen van de werkzaamheden van de stichting.
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals ook blijkt uit artikel 2.3 uit de statuten en streeft
niet naar winst omwille van de winst zelf. Alle overschotten die ontstaan uit de
werkzaamheden van de stichting komen ten goede aan het realiseren van de doelstelling.
In de statuten is vastgelegd dat een positief liquidatie-saldo wordt bestemd voor een andere
ANBI met een soortgelijke doelstelling als de stichting Dutch International Tangoweek. Deze
bepaling is ook vastgelegd in de statuten in artikel 13.2.

Beleid
De instelling verricht alle werkzaamheden die kunnen bijdragen aan de vastgestelde
doelstellingen. Waaronder begrepen:


Het (financieel) ondersteunen van tango-organisatoren bij het realiseren van hun
plannen als deze een bijdrage leveren aan de doelstelling van de stichting



Het organiseren van tangoclubs op bijzondere locaties door het jaar heen om de
aandacht op tango(muziek) te vestigen bij een brede doelgroep



Het organiseren van workshops om de leskwaliteit in Nederland te verhogen waar dat
vanuit het perspectief van de stichting wenselijk is

De stichting werft gelden door middel van de verkoop van tickets voor events, het werven
van sponsors en donateurs.

Financieel beheer
De stichting is als ANBI verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie moet
blijken welke bedragen er als onkosten zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het
werven van geld en het beheer van de stichting. Dat geldt ook voor alle andere kosten en de
aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting.
De bestuurders van de Stichting Dutch Tangoweek doen dat vrijwillig. Zij ontvangen geen
beloning voor hun werkzaamheden. Dit is vastgelegd in de statuten in artikel 3.5. Voor niet
beleidsbepalende en met name uitvoerende werkzaamheden kan aan hen in voorkomend
geval een marktconforme vergoeding worden toegekend. Het beloningsbeleid is erop gericht
om het personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en
verantwoord zijn, passend bij de status als algemeen nut beogende instelling.
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 april t/m 31 maart. Telkens binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar wordt een balans en een staat van baten en lasten opgesteld door
de penningmeester. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is
voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van
de stichting. De verkregen inkomsten worden gebruikt om volgende projecten te starten
conform de doelstelling van de stichting. De administratie wordt gevoerd door de
penningmeester: de heer P. Russ. De instelling voldoet aan de publicatieplicht door middel
van de website: www.dutchtangoweek.nl/anbi
Op grond van artikel 7.2 van de statuten is bepaald dat geen enkele persoon
doorslaggevende zeggenschap heeft in de stichting. Op die manier wordt voorkomen dat een
persoon kan beschikken over het vermogen van de stichting als ware het zijn eigen
vermogen.

