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Voorwoord 
 
Voor u ligt de webversie van het businessplan van het Margaretha Consort. Dit businessplan heeft 
betrekking op de organisatie en de ontwikkeling van de stichting.  
 
De stichting heeft een vaste kern van vrienden en bezoekers. In deze tijd wordt het steeds moeilijker 
om als stichting, waarbij je afhankelijk bent van subsidies, sponsoren en giften, te zorgen voor een 
goede financiële bestaansgrond. Met dit businessplan hoopt het Margaretha Consort mogelijke 
samenwerkingen met bedrijven te kunnen versterken door een duidelijk beeld te geven van de 
organisatie en de ambitie van de stichting.  
 
Huis ter Heide,  
Bestuur Margaretha Consort 
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1. Interne Analyse 

1.1 Rechtsvorm 
Het Margaretha Consort is opgericht op 3 oktober 2007. Het Margaretha Consort streeft een ideëel 
doel na, zonder winstoogmerk, daarom is gekozen voor de huidige rechtsvorm; de stichting. De 
stichting heeft als doel het op historisch verantwoorde wijze uitvoeren van vocale en instrumentale 
muziek uit de 16e en 17e eeuw. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het 
werven van subsidies. Het Margaretha Consort zal gebruik maken van de financiële mogelijkheden 
die sponsoring of reclame bieden, maar daarmee geen commerciële doeleinden nastreven.  

1.2 Personeel/leden/bestuur 
Een stichting kent meestal één bestuursorgaan: het bestuur. Het bestuur vertegenwoordigt en 
bestuurt een stichting en zorgt ervoor dat het doel van de stichting zoveel mogelijk wordt 
nagestreefd. Het bestuur draagt tevens zorg voor het financiële beheer (Nieuwe Stichting, 2011).  
 
Het bestuur van het Margaretha Consort ziet er als volgt uit: 
- Voorzitter: Dhr. C. Sturing   
- Secretaris: Mevr. Z. Salomons 
- Penningmeester: Mevr. L . Stijker 
-Algemeen bestuurslid: Dhr. B.J.H. Koolstra 
-Algemeen bestuurslid: Mevr. J. Lubberts-Kooistra 
 
Artistiek leider: Marit Broekroelofs   
 

1.3 Functiebeschrijving 

1.3.1 Voorzitter  
De voorzitter is het gezicht van de vereniging of stichting, naar binnen en buiten.  
Zijn of haar taken zijn:  

- Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur en leden. 
- Leiden van het bestuur: initiatieven nemen, coördineren en het uitvoeren van 

bestuurswerkzaamheden. 
- Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.1 

1.3.2 Secretaris  
De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Zijn of haar taken zijn:  

- Schrijven van brieven en andere stukken namens de vereniging of stichting. 
- Archiveren van ontvangen brieven en het bewaren van afschriften van verzonden brieven. 
- Maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de ledenvergadering en  
- De bestuursvergaderingen.2 
- Bijhouden van de ledenlijst.  

 

                                                           
1 ING, beschikbaar: https://www.ing.nl/zakelijk/verenigingen-en-stichtingen/tips/taken-en-

verantwoordelijkheden-bestuur/?first_visit=true 

 
2
 ING, beschikbaar: https://www.ing.nl/zakelijk/verenigingen-en-stichtingen/tips/taken-en-

verantwoordelijkheden-bestuur/?first_visit=true. 
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1.3.3 Penningmeester  
De penningmeester beheert het geld van de vereniging of stichting. Zijn of haar taken zijn:  

- Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen. 
- Doen en ontvangen van betalingen. 
- Bijhouden van het kas- en bankboek. 
- Maken van het financieel jaarverslag. 
- Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.3 

 

1.3.4 Artistiek leider 
- Noot: De artistiek leider maakt geen onderdeel uit van het stichtingsbestuur maar opereert 

onder auspicien van het bestuur.  
- Uitdenken van artistieke ideeën 
- Inventariseren van de haalbaarheid  
- Informeren van het bestuur 
- Theoretische en praktische uitwerking  
- Casting 
- Leggen van nieuwe contacten met culturele commissies etc. 
- Onderhouden van bestaande contacten 
- PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 ING, beschikbaar: https://www.ing.nl/zakelijk/verenigingen-en-stichtingen/tips/taken-en-

verantwoordelijkheden-bestuur/?first_visit=true. 
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2. De financiële situatie 
De financiële steun en bijdrage van buitenaf is van groot belang voor het Margaretha Consort. De 
uitvoeringen en concerten komen alleen tot stand met hulp van voornamelijk subsidies en waar 
mogelijk sponsoren en adverteerders. 

2.1 Vrijwilligers 
Het Margaretha Consort kan niet zonder haar vrijwilligers. Dankzij de inspanningen van vrijwilligers is 
de stichting uitgegroeid tot wat het nu is. Ondanks deze goedbedoelde inspanningen heeft het 
Margaretha Consort geld nodig voor de financiering van haar concerten. Hiervoor is de stichting 
afhankelijk van sponsoren en subsidies. Al het beschikbare geld wordt besteed aan de uitvoeringen 
en concerten van de stichting. Het Margaretha Consort neemt zelf met minder genoegen om alles te 
kunnen besteden aan de artistieke kwaliteit van haar uitvoeringen. De goodwill is bij iedereen van de 
stichting aanwezig en er wordt rekening gehouden met de financiële situatie van de stichting.  

2.2 Inkomsten 
Het Margaretha Consort is afhankelijk van subsidies, sponsoren, adverteerders en andere donateurs. 
Deze financiële steun vormt de basis van de uitvoeringen en concerten. Het Margaretha Consort 
ontvangt ook inkomsten door de verkoop van entreekaartjes en abonnementen voor concerten.  

2.3 Sponsoren 
Voor de uitvoering van concerten vraagt het Margaretha Consort een vrijwillige bijdrage van 
bedrijven/organisaties die het Margaretha Consort willen sponsoren. Deze bijdrage verschilt per 
bedrijf/organisatie en per uitvoering. Ook het aantal bedrijven/organisaties dat het Margaretha 
Consort sponsort verschilt per uitvoering. De inkomsten uit sponsorgelden zijn hoogst onzeker, 
waarmee de afhankelijkheid van subsidies des te groter is.  

2.4 Adverteerders 
Het Margaretha Consort stelt geïnteresseerde bedrijven in de mogelijkheid om een advertentie te 
plaatsen op het promotiemateriaal van de stichting. De prijs die wordt betaald voor een advertentie 
verschilt per bedrijf.  

2.5 Subsidies 
Een belangrijk onderdeel van de financiering van uitvoeringen en concerten is subsidie.  
De bedragen van deze subsidies verschillen per uitvoering. De subsidieaanvragen worden gedaan na 
een inventarisatie van de kosten per uitvoering. De artistiek leider van het Margaretha Consort, 
Marit Broekroelofs, start met de uitwerking van een muzikaal idee. De kosten voor de realisatie van 
dit idee worden door haar in kaart gebracht. Zodra er een kostenraming is, dan worden mogelijke 
sponsors benaderd. De overige kosten die overblijven probeert het Margaretha Consort te dekken 
met behulp van subsidies. Als blijkt dat de eigen inkomsten niet gedekt kunnen worden door de te 
maken kosten , dan wordt het programma daarop aangepast. Dit om met de toegepaste subsidies 
nog een programma door te kunnen laten gaan. Vaak betekent dit een afslanking van het bestaande 
idee.  

2.6 Giften  
Bezoekers kunnen ervoor kiezen om een (eenmalige) gift te doen aan het Margaretha Consort door 
een bedrag over te maken op de rekening van de stichting.   
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3. Externe omgeving 
Binnen de micro-, meso- en macro- omgeving van stichting Margaretha Consort spelen onderstaande 
partijen een belangrijke rol.  

3.1 Publiek 
Het Margaretha Consort wil met haar muzikale uitvoeringen een zo groot en zo breed mogelijk 
publiek aanspreken binnen de niche markt waarin zij opereert. Uitvoeringen worden gegeven in heel 
Nederland, met de grootste achterban in Drenthe, Groningen en Overijssel. Met reclame en PR via 
sociale media (Facebook), de eigen website en in de desbetreffende plaatsen probeert de stichting 
zoveel mogelijk aandacht te genereren voor deze muzikale uitvoeringen. Het contact met de 
bezoekers wordt onderhouden door Marit Broekroelofs, zowel via de mail als het telefonisch 
contact.  

3.2 Subsidies, adverteerders, sponsoren en andere donateurs 
Subsidies, adverteerders, sponsoren en andere donateurs zijn voor de financiering van operationele 
activiteiten van het Margaretha Consort de belangrijkste factoren. Zij vormen de basis voor een 
financieel-economische bestaansgrond. Het is dan ook van belang om dit contact goed te 
onderhouden en in te spelen op mogelijke wensen. Een goed PR en marketingplan is daarom 
onontbeerlijk.  
 

3.3 Afnemersanalyse: Model van Ferrel 6 W’s.  

Wie – wie zijn potentiële afnemers? 
De potentiële afnemers van producten van het Margaretha Consort bestaat uit een breed publiek; 
mannen en vrouwen tussen de 5 en 100 jaar woonachtig in Nederland. Er is een uitbreiding mogelijk 
naar andere Europese landen. Over de grens in Noord-Duitsland kan een start worden gemaakt met 
deze uitbreiding.  

Wat – wat doen de potentiële afnemers met onze producten? 
Ze kopen een concertkaartje bij het Margaretha Consort om vervolgens één van de concerten bij te 
wonen.  

Waar – waar ‘kopen’ de potentiële afnemers onze producten? 
Via de website van het Margaretha Consort door te bellen of te mailen.  

Wanneer – wanneer gebruiken de potentiële afnemers onze producten? 
Ze gaan naar de concerten van het Margaretha Consort ter ontspanning en vermaak.  

Waarom – waarom ‘kopen’ de potentiële afnemers onze producten? 
Uit liefde voor oude of klassiek muziek of als ‘vriend’ van de stichting. Om een muziekvoorstelling te 
zien dat op professionele wijze en op hoog niveau wordt uitgevoerd.  

Waarom niet – waarom ‘kopen’ potentiële afnemers onze producten niet? 
Als men niet geïnteresseerd is in oude muziek.  
Als men wel geïnteresseerd is in oude muziek, niet op de hoogte is van de gegeven concerten door 
het Margaretha Consort.  
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3.4 Segmenteren van de markt 
Segmenteren van de markt is het opdelen van een markt in specifieke (deel)segmenten. Een segment 
is een groep (potentiële) afnemers die overeenkomen op een aantal kenmerken (Muilwijk, 
Segmenteren van de markt, 2010).  
 
Het Margaretha Consort richt zich op een breed publiek binnen de niche markt van oude muziek. Om 
een duidelijk beeld te krijgen van de gehele markt waar het Margaretha Consort zich op kan richten, 
wordt in onderstaande tabel de doelgroep van de stichting gesegmenteerd.  
 

 

Geografisch 

Categorie Segmentatie Relevant voor marketingstrategie JA/NEE 

Landen Nederland, Europa  JA: Het Margaretha Consort richt zich op dit 
moment op de doelgroep binnen Nederland. Er 
is een uitbreiding mogelijk naar Europa. Een 
mogelijke start voor deze uitbreiding is net 
over de grens in Noord-Duitsland.  

Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, 
Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, 
Utrecht, Gelderland, Flevoland, 
Overijssel, Drenthe, Groningen, 
Friesland.  

JA: De uitvoeringen van het Margaretha 
Consort worden gegeven in de provincies 
Drenthe, Groningen en Overijssel. Een gerichte 
marketing per uitvoering is noodzakelijk.  

Aantal inwoners per 
gemeente 

<5000, 5000-10.000, 10.000-
20.000, 20.000-30.000, 30.000-
40.000, 40.000-50.000, 50.000-
100.000, 100.000-150.000, 
150.000-200.000, >200.000 

JA: De marketingcampagne van het 
Margaretha Consort is afhankelijk van de 
plaats waar het concert of de uitvoering wordt 
gegeven. Vanuit commercieel oogpunt is het 
aantal personen in een gemeente van belang. 
Zeker gezien de niche markt waarin het 
Margaretha Consort zich bevindt.  

Locatie Plaatsen en bijzondere locaties  Het Margaretha Consort speelt graag op 
bijzondere locaties, zoals kerken. De plek waar 
het concert wordt gegeven is zeker van belang. 
Niet alleen voor de dynamiek, maar ook voor 
het trekken van bezoekers.  

Demografisch 

Categorie Segmentatie Relevant voor marketingstrategie JA/NEE 

Leeftijd 10-15, 15-20, 20-30, 30-60, 60-100 JA: Door het segmenteren van verschillende 
leeftijdscategorieën kan het Margaretha 
Consort specifieke doelgroepen aanspreken 
met gerichte communicatiemiddelen.  

Geslacht Man, vrouw NEE: Het Margaretha Consort biedt een gelijk 
programma aan dat voor ieder geslacht 
toegankelijk is. In dit geval kan dit als één 
doelgroep worden gezien.  

Burgerlijke staat Ongehuwd, gehuwd, gescheiden NEE: De burgerlijke staat is niet relevant voor 
het wel of niet bezoeken van concerten van het 
Margaretha Consort.  

Maandelijks 
inkomen 

<1500, 1500-2000, 2000-2500, 2500-
3000, >3000 

JA: Er zijn kosten verbonden aan het kopen van 
een kaartje bij het Margaretha Consort. Het 
maandelijks inkomen van de doelgroep speelt 
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hierbij een rol. Een gerichte marketingstrategie 
is hierbij van belang. Er kan onderscheid 
worden gemaakt in consumenten en bedrijven 
als aparte groep afnemers.  

Gedragskenmerken 

Categorie Segmentatie Relevant voor marketingstrategie JA/NEE 

Gelegenheden Normale gelegenheden, 
speciale gelegenheden, 
vakantie, 
seizoensgelegenheden 

JA: De concerten van het Margaretha Consort 
kunnen worden gezien als een speciale 
gelegenheid. Hiermee wordt de doelgroep ook 
aangesproken.  

Gebruikersstatus Huidige afnemers, potentiële 
afnemers 

JA: Het is van belang dat de stichting een goed 
contact onderhoud met de huidige afnemers. 
Om een grotere afnemersgroep te creëren, zal 
het Margaretha Consort zich met de juiste 
marketingstrategie ook moeten richten 
potentiële afnemers.  

Attitude Enthousiast, positief, neutraal JA: Door de marketingstrategie af te stemmen 
op verschillende attitudes, worden enerzijds de 
potentiële afnemers enthousiast gemaakt en 
anderzijds worden de huidige afnemers 
gestimuleerd om afnemer te blijven.  

Psychografisch 

Categorie Segmentatie Relevant voor marketingstrategie JA/NEE 

Sociale klasse Pecariaat, opkomende service 
werknemers, traditionele arbeidersklasse, 
nieuwe welvarende werknemers, 
technische middenklasse, elite 

NEE: Het Margaretha Consort maakt geen 
onderscheid in sociale klasse binnen haar 
doelgroep.  

Persoonlijkheid Interesse in oude klassieke muziek, 
muzikant, liefhebber 

JA: Het Margaretha Consort zit in een niche 
markt van oude klassieke muziek. Om de 
doelgroep aan te spreken moet deze al een 
bepaalde interesse hebben in klassieke muziek. 
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4. Bedrijfstakanalyse 
Aan de hand van de DESTEP-analyse worden de omgevingsfactoren waar het Margaretha Consort 
mee te maken heeft in kaart gebracht.  

Demografisch 
In figuur 1 is te zien dat de bevolkingsomvang de afgelopen jaren in gegroeid. De prognose is dat 
deze stijging zal doorzetten tot 2030, blijkt uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal 
bureau voor de statistiek, 2013). In figuur 2 is te zien dat de prognose voor 2020 is dat de 
leeftijdsgroepen 0 tot 20 jaar en 20 tot 30 jaar zullen afnemen. De leeftijdsgroep 65 jaar en ouder zal 
daarentegen een kleine stijging doormaken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Economisch 
Vanaf 2013 is er een groei te zien in het aantal bedrijfsinvesteringen binnen Nederland. De 
verwachting is dat deze groei tot en met 2017 zal aanhouden. De consumptie van huishoudens is van 
1998 tot en met 2012 gedaald. In de prognose voor 2017 is te zien dat het aantal consumpties van 
huishoudens weer langzaam stijgt. Het consumentenvertrouwen levert een bijdrage aan deze stijging 
(Centraal Planbureau, 2012). Figuur 3 laat deze ontwikkelingen zien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Figuur 1: Prognose bevolkingsomvang (Centraal 
Bureau voor de Statistiek, 2010) 

Figuur 2: Prognose bevolking kerncijfers 2012-2060 
(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2012) 

Fig 3. Bijdragen aan bbp-groei, 1998-2017  
(Planbureau, 2012) 
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Sociaal-cultureel 
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het totaal aantal bezoeken van 
consumenten aan professionele podiumkunsten is gedaald van 19204(x1000) in 2011 naar 
17064(x1000) in 2012. Dit is een daling van 11,14%. Het aantal bezoeken aan muziekvoorstellingen is 
gedaald met 4,29%. Onderstaande tabel laat deze cijfers zien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Uit onderzoek van IVA beleidsonderzoek en advies, blijkt dat 47% van de basisscholen in Nederland 
muziekeducatie in grote mate van belang vindt voor de leerlingen op de school. Bijna 80% van de 
basisscholen besteedt aandacht aan muziekeducatie op school door middel van muziekles of 
muziekprojecten.  
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

 
 
 
 

Figuur 4: Professionele podiumkunsten; capaciteit, voorstellingen, bezoekers, regio 
(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2013) 

Figuur 5. Mate van belang muziekeducatie op basisschool 
(van Schilt-Mol, Mariën, van Vijfeijken, & Broekmans, 2011) 
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Technologisch 
Facebook is wereldwijd het meest populaire sociale medium waarop wordt ingelogd. Dit blijkt uit 
cijfers van Janrain Inc. (Janrain Inc., 2013). Dit is te zien in onderstaande grafiek van figuur 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Friezen, Groningers en Drenten zijn minder actief op social media dan de rest van Nederland. Dit - en 
meer - blijkt uit een onderzoek dat recent is gehouden door TRES internet uit Heerenveen en 
Newcom Research & Consultancy. Dit onderzoek toont tevens aan dat Facebook veruit het meest 
gebruikte platform is in de noordelijke provincies.  
 
Uit resultaten van het ‘What’s happening online 2013’ onderzoek van Ruigrok blijkt dat de 
gemiddelde Nederlander veel en vaak activiteiten doet online. Hiervoor worden verschillende 
devices gebruikt om altijd overal online te kunnen zijn. Veel activiteiten worden met een hoge 
frequentie gedaan, zo geeft 88% aan regelmatig tot vaak online informatie op te zoeken. 
Het gebruik van mobiel internet is voor alle mobiele devices gestegen in 2013. De helft van de 
Nederlanders heeft mobiel internet op zijn smartphone en 37% heeft dit op zijn tablet 
(Marketingfacts, 2013). 

Ecologisch 
De ecologische ontwikkelingen hebben geen directie invloed op het Margaretha Consort. Om deze 
reden wordt dit onderdeel niet nader toegelicht.  

Politiek-juridisch 
De overheid wil dat het cultuuraanbod in Nederland van hoge kwaliteit is, divers en toegankelijk voor 
iedereen. Het subsidiestelsel van het Rijk (landelijke basisinfrastructuur) is voor de periode 2013 - 
2016 kleiner dan in voorgaande jaren. Omdat de Rijksoverheid een begrotingstekort heeft, moet zij 
bezuinigen. Daardoor is er voor de komende jaren ook minder geld voor kunst en cultuur 
(Rijksoverheid, 2012). 

Conclusie 
Uit de DESTEP-analyse blijkt dat het Margaretha Consort te maken heeft met verschillende trends en 
ontwikkelingen binnen de bedrijfstak. Een positief punt voor de stichting is dat uit onderzoek is 
gebleken dat bijna 80% van de basisscholen aandacht besteedt aan muziekeducatie op school. Dit 
kan een mogelijke kans betekenen voor het Margaretha Consort in het betrekken van jong publiek. 
Ook de technologische ontwikkelen zijn van belang voor de stichting. Het meest gebruikte social 
media platform is Facebook. Met een goede Facebookpagina valt dus veel winst te halen. 

Figuur 6. Quarterly Social login trends 
(Janrain Inc., 2013) 
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