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Stichting Vrienden van het Holland Festival
Jaarrekening 2016
Bestuur
Het bestuur van Stichting Vrienden van het Holland Festival bestond op de laatste vergadering op 21 maart 2016 uit Martijn
Sanders (voorzitter). De huidige zittingstermijn van de voorzitter eindigt op 29 september 2017. Het aantal zittingstermijnen
is niet beperkt en de zittingsduur per termijn is drie jaar.
In de loop van 2017 worden benoemingen verwacht van ten minste twee nieuwe leden van het bestuur. De voorzitter is
overeenkomstig artikel 4 lid 3 van de statuten ook als tijdelijk enig lid van het bestuur bevoegd tot het nemen van
rechtsgeldige besluiten.
Het bestuur is in 2016 eenmalig bijeengekomen op 21 maart en heeft bij die bijeenkomst de jaarrekening 2015
goedgekeurd en de bijdrage aan het Holland Festival voor 2016 op € 100.000 vastgesteld.
Governance
Het bestuur onderschrijft de Code Cultural Governance.
Het bestuur is onbezoldigd.
Financiën
Het resultaat wordt, als in voorgaande jaren, toegevoegd aan het eigen vermogen.
Treasury
Voor het beheer van liquide middelen waren in overleg met het bestuur als geldmarktinstrumenten een rekening courant bij
een bank en een zakelijke spaarrekening bij een bank toegestaan.
Continuïteit
Er spelen op dit moment geen zaken die nu of in de toekomst van invloed kunnen zijn op het functioneren van de stichting.
Voor 2017 wordt naast een reguliere bijdrage van € 160.000 een extra jubileumbijdrage van € 100.000 aan Holland Festival
toegekend. Voor de vermogenspositie van deze stichting zal dat naar verwachting niet tot grote wijzigingen leiden. De
financiële positie van de stichting is gezond.
Organisatie
De administratie van de stichting wordt, om niet, verzorgd door de financiële administratie van Stichting Holland Festival.

Activiteiten
Om de betrokkenheid van met name de donateurs van de stichting Vrienden van het Holland Festival verder op te bouwen,
te bestendigen en te verstevigen organiseerde het festival ook voor hen een aantal bijeenkomsten.
Voorafgaand aan het festival ontvingen Vrienden hulp bij het selecteren van voorstellingen. Zo kregen hartsvrienden
persoonlijke programmatips tijdens het jaarlijkse Hartsvriendendiner, in aanwezigheid van de directie en programmastaf
van het festival en dirigent André de Ridder en werd een preview bekeken van Wael Shawky’s Cabaret Crusades. De
beschermers kregen een ontbijt aangeboden van Holland Festival Businesspartner Double Tree by Hilton Holel in de
Skylounge, waar programmeurs van het festival het programma toelichten.
Tijdens en voorafgaand aan het festival werden er voor Vrienden en andere geïnteresseerden rondleidingen achter de
schermen bij de voorstellingen georganiseerd. De rondleidingen werden verzorgd door verschillende teamleden van het
Holland Festival. Een toelichting over de technische en productionele totstandkoming van een voorstelling gaf een
verrassend beeld en leverde leuke anekdotes en weetjes op van de makers van de voorstellingen.
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De voorstelling De Komst van Xia van Wunderbaum op het Fab-City-terrein vormde een bijzondere gelegenheid voor
diverse ontvangsten. In april werd daar het jaarlijkse Voorjaarsdiner georganiseerd voor de balangrijkste partners,
waaronder de Hartsvrienden en Beschermers. De Jonge Begunstigers verzamelden zich er in april voor een preview.
Matijs Jansen van Wunderbaum ging in gesprek met Holland Festivalprogrammeur Annemieke Keurentjes en vertelde over
The New Forest , een vierjarig project van Wunderbaum dat eindigde in 2016 en waaruit het Holland Festival drie
voorstellingen en een film presenteerde. Tijdens het festival mochten de Begunstigers een stukje van een repetitie van De
komst van Xia bijwonen en kregen ze een toelichting bij de voorstelling en de totstandkoming daarvan door de makers en
producenten.
Ook op andere festivallocaties werden backstage-programma's georganiseerd. Beschermers werden uitgenodigd voor een
kijkje achter de schermen bij Nelken van Tanztheater Wuppertal. De grootste gevers, waaronder de Hartsvrienden,
werden uitgenodigd tijdens de opbouw van de dansvoorstelling Until the Lions in de Gashouder. Deze in eerste instantie
nog kale ruimte werd door het productionele en technische team van Holland Festival omgetoverd tot een volwaardige
theaterzaal.
De Vriendenvoorstelling vond plaats in het laatste weekend, tijdens de Holland Festival Proms . Tijdens deze gelegenheid
werden de financiers en Vrienden bedankt voor een succesvolle editie 2016. Voordat de gasten de concerten van het
Radio Filharmonisch Orkest en Ben Folds & Music bijwoonden, ontmoetten ze elkaar tijdens een receptie waar directeuren
Annet Lekkerkerker en Ruth Mackenzie hen verwelkomden.
De jaarlijkse Najaarsontvangst vond plaats op woensdag 30 november op de nieuwe festivallocatie Splendor. In 2017
vormt Splendor het podium voor de concertreeks Weeshuis van het Holland Festival . Tijdens de ontvangst werd er
vooruitgeblikt op de 70e editie van het festval in 2017, onder meer met een voorproefje van twee composities, van Willem
Breuker en Jan van Vlijmen, vergeten werken uit de schatkamer van het Holland Festival.
Alle activiteiten voor donateurs van de Stichting Vrienden van het Holland Festival werden om niet georganiseerd door
Stichting Holland Festival.
Amsterdam, 24 maart 2017,

M. Sanders
Voorzitter
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Stichting Vrienden van het Holland Festival
Jaarrekening 2016
Balans per 31 december 2016
ACTIVA

31-12-2016

31-12-2015

5.060
7.288
75

1.750
3.412
252

12.423

5.414

Rekening-courant
Spaartegoeden

2.056
271.567

2.729
140.286

Totaal liquide middelen

273.623

143.015

Totaal activa

286.046

148.429

31-12-2016

31-12-2015

281.041

142.924

Vooruitontvangen bijdragen
Nog te betalen bankkosten

5.000
5

5.500
5

Totaal kortlopende schulden

5.005

5.505

286.046

148.429

Vlottende activa
Debiteuren en overige te ontvangen bijdragen
Rekening-courant Holland Festival
Nog te ontvangen rente
Totaal vlottende activa
Liquide middelen

PASSIVA
Eigen vermogen
Kortlopende schulden

Totaal Passiva
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Stichting Vrienden van het Holland Festival
Jaarrekening 2016
Exploitatierekening 2016
BATEN

2016

2015

Hartsvrienden
Beschermers
Begunstigers
Liefhebbers
Vrijwillige donaties
Rente

115.000
47.947
36.644
37.868
1.998
603

85.000
50.787
34.896
36.685
1.157
1.448

Totaal Baten

240.061

209.973

100.000
139

175.000
294

1.805
-

180
-

Totaal Lasten

101.944

175.474

Saldo exploitatie

138.117

34.499

LASTEN
Bijdrage Holland Festival
Bankkosten
Overige lasten
Vervallen bijdrage 2015
Kamer van Koophandel
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Stichting Vrienden van het Holland Festival
Jaarrekening 2016
Toelichting op de balans per 31 december 2016
Algemeen
Er is geen accountantscontrole uitgevoerd op deze jaarrekening.
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva overeenkomstig richtlijn 640 opgenomen tegen
nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarin ze zijn gerealiseerd.
De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI
ACTIVA

31-12-2016

31-12-2015

Rekening-courant Holland Festival
Rente

7.288
75

3.412
252

Totaal nog te ontvangen bedragen

7.363

3.664

2.056
271.567

2.729
140.286

273.623

143.015

Stand aanvang boekjaar
Resultaat boekjaar

142.924
138.117

108.425
34.499

Stand einde boekjaar

281.041

142.924

Nog te ontvangen bedragen

Liquide middelen
Rabo rekening courant
Rabo Spaar
Totaal liquide middelen
PASSIVA
Eigen vermogen
Het resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.
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Stichting Vrienden van het Holland Festival
Jaarrekening 2016
Toelichting op de exploitatierekening 2016
Specificatie vriendenbijdrage

De incasso van de bijdrage van liefhebbers wordt door het Holland Festival uitgevoerd.
Overzicht ledenaantal ultimo boekjaar

2016

2015

Hartsvrienden
Beschermers
Begunstigers
Jonge begunstigers
Liefhebbers
Liefhebber voor het leven

23
30
104
33
688
1

17
32
99
31
667
1

Totaal aantal leden

879

847

5.000
1.500
250
55

5.000
1.500
250
45

Opbrengst bijdragen hartsvrienden
Opbrengst bijdragen beschermers
Opbrengst bijdragen begunstigers
Opbrengst bijdragen liefhebbers

115.000
47.947
36.644
37.868

85.000
50.787
34.896
36.685

Totaal vriendenbijdragen

237.459

207.368

Tarieven
Minimumbijdrage hartsvrienden
Minimumbijdrage beschermers
Minimumbijdrage begunstigers
Minimumbijdrage liefhebbers
Opbrengst vriendenbijdrage
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