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Naam  : Stichting Vrienden van de Marinierskapel 

Bezoek adres : Stolwijkstraat 88, 3079 DN, Rotterdam 
 
KvK  :  41128914 
 
Correspondentie-adres  : p/a Secretaris SVMK 
    : De Hunze 44 
    : 3448 XH Woerden 

: T : 06-45286188 
: E : Secretaris.SVMK@Gmail.com 

 
 
Inleiding 
 
Op 17 april 1985 is, in Rotterdam, de Stichting Vrienden van de Marinierskapel (SVMK) 
opgericht. In eerste instantie richtte de SVMK zich op de Marinierskapel (MARKAP). In een    
later stadium is dit uitgebreid en ondersteunt de SVMK ook de Tamboers & Pijpers van het 
Korps Mariniers (T&P’ers). Zij maken een integraal deel uit van de MARKAP. Vele optredens   
zijn ondenkbaar zonder de twee-eenheid van kapel en T&P’ers. In de bestuursvergadering van      
15 juni 2016 is besloten om de beschikbare gelden aan te wenden voor alle geledingen in een 
verhouding van ongeveer MARKAP – 70%, T&P’ers – 15% en het restant 15% voor algemene 
zaken. 
 
Doelstelling van de stichting 
 
De stichting heeft ten doel om de MARKAP en de T&P’ers, in de breedste zin van het woord,     
te ondersteunen en de relatie met het publiek, zowel intern als extern defensie, te bevorderen.   
 
Uitvoering 
 
Invulling van deze doelstelling doet de stichting al vanouds door het inzetten van een, door 
donateurs en schenkingen, gevormd fonds. In overleg met de MARKAP en de T&P’ers worden de 
beschikbare budgetten, in lijn met de doelstelling, aangewend. In de vergadering van 15 juni 
2016 is besloten om voor de MARKAP ca. 70% van het beschikbare budget aan te wenden. Voor 
de T&P-ers ca. 15%. Het restant, zijnde ca. 15%, wordt voor andere evenementen, gerelateerd 
aan de kapel of de T&P-ers ter beschikking gesteld (bv: reünies, aankleding van de 
oefenruimte, etc.). Budget wordt pas beschikbaar gesteld als daartoe een voorstel (inclusief 
begroting) voor is ingediend. 
 
Wijze waarop de financiële middelen worden geworven 
 
De stichting werft geen fondsen. Haar vermogen is opgebouwd uit de jaarlijkse donaties van 
haar donateurs. Daarnaast staat de stichting open voor schenkingen, erfstellingen, legaten, 
bijdragen van particulieren, sponsorgelden en alle andere wettig verkregen baten.  
In de komende jaren zal de stichting door het ondersteunen van een aantal concerten, i.c. het 
garant staan voor de zaalhuur, de revenuen ontvangen van datzelfde concert. Deze opbrengst 
zal weer ten goede komen aan de MARKAP en/of de T&P’ers. 
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Wijze waarop de stichting het vermogen zal beheren en besteden 
 
De opbrengsten worden aangewend voor het realiseren van de doelstelling van de stichting. 
Jaarlijks zal het bestuur een staat van ‘baten en lasten’ opstellen. De SVMK streeft naar een 
gezonde en stabiele financiële positie.  
 
Donateurs 
De stichting streeft naar het behalen van een groter aantal donateurs. Op dit moment loopt het 
aantal hard terug. Door uitvoering te geven aan de doelstelling hoopt de stichting binnen 5 jaar 
de duizendste donateur te verwelkomen.  
 
Bestuurssamenstelling (per 13 januari 2021) 
 
Het bestuur van de SVMK bestaat uit ten minste 7 bestuursleden; daarvan zijn altijd twee leden 
vanuit de staf MARKAP deelgenoot. 
 
J.J van Weering : Voorzitter 
G.T.J. Aben  : Secretaris 
C. Tulp  : penningmeester 
J. Kleemans   : Lid 
Vacature  : Lid 
H.J.C. Tien  : Dirigent MARKAP (QQ) 
C.J. Knegjens  : Commandant MARKAP (QQ) 
M. van der Schoot : Namens de MARKAP 
 
Beloningsbeleid 
 
Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij recht hebben 
op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte 
kosten, zoals reiskosten. Deze vergoedingen worden zichtbaar gemaakt in de staat van baten 
en lasten. Het bestuur kan verder besluiten aan een bestuurder een niet bovenmatige 
onkostenvergoeding toe te kennen. 


