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Stichting Vrienden van het Holland Festival

Jaarrekening 2019

Bestuur

Governance
Het bestuur onderschrijft de Code Cultural Governance.
Het bestuur is onbezoldigd.

Financiën
Het tekort van 2019 van € 18.060 wordt aan het eigen vermogen onttrokken.

Treasury

Continuïteit

Organisatie

Activiteiten

In de loop van 2020 wordt een statutenwijziging doorgevoerd en worden benoemingen verwacht van ten minste twee 
nieuwe leden van het bestuur. De voorzitter is overeenkomstig artikel 4 lid 3 van de huidige statuten ook als tijdelijk enig lid 
bevoegd tot het nemen van rechtsgeldige besluiten.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Holland Festival bestond op de laatste vergadering op 25 maart 2019 uit 
Martijn Sanders(voorzitter). De huidige zittingstermijn van de voorzitter eindigt op 29 september 2020. Het aantal 
zittingstermijnen is niet beperkt en de zittingsduur per termijn bedraagt 3 jaar.

Het bestuur is in 2019 eenmalig bijeengekomen op 25 maart 2019 en heeft op die bijeenkomst de jaarrekening 2018 
goedgekeurd en de jaarlijkse bijdrage aan het Holland Festival voor 2019 op € 175.000 vastgesteld. Daarnaast is een extra 
bijdrage van € 100.000 toegekend.

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.

Ondanks de huidige ontwikkelingen rond het Covid-19 virus spelen er op dit moment geen zaken die nu of in de toekomst 
op korte termijn van invloed kunnen zijn op het functioneren van de stichting. Voor 2020 wordt geen bijdrage aan het 
Holland Festival toegekend. Vanwege het niet doorgaan van het reguliere programma als gevolg van de Corona-crisis 
wordt ingezet op extra ondersteuning ten behoeve van Holland Festival 2021. Voor de vermogenspositie van de stichting 
zal dat positieve gevolgen hebben voor het eigen vermogen. De financiële positie van de stichting is daarom gezond te 
noemen.

De administratie van de stichting wordt, om niet, verzorgd door de financiële administratie van Stichting Holland Festival.

De steun en het enthousiasme van particuliere donateurs sterken het Holland Festival en het festival is hen daarvoor zeer 
erkentelijk. Hun bijdragen vormen een belangrijke bron van inkomsten en komen direct ten goede aan de programmering. 
Het belang dat deze Vrienden hechten aan internationale, spraakmakende en vaak vooruitstrevende podiumkunsten van 
wereldklasse maakt van hen bovendien bondgenoten en ambassadeurs. Om deze bijzondere relaties op te bouwen en te 
verstevigen werden door het jaar heen en tijdens het festival bijeenkomsten georganiseerd waarbij kunstenaars en de 
artistieke staf aanwezig waren. Voor de Hartsvrienden, Beschermers en (Jonge) Begunstigers was er een apart 
programma waarin zij persoonlijke programmatips ontvingen, een voorproefje van het festival kregen en werden rondgeleid 
achter de schermen.

1



Stichting Vrienden van het Holland Festival

Jaarrekening 2019

Amsterdam, 13 mei 2020

M. Sanders
Voorzitter

Alle activiteiten voor donateurs van de Stichting Vrienden van het Holland Festival werden om niet georganiseerd door 
Stichting Holland Festival.

Het Holland Festival is dankbaar voor de bijdrage van de Stichting Vrienden van het Holland Festival en de betrokkenheid  
van Hartsvrienden, Beschermers, Begunstigers en Liefhebbers en is bijzonder trots op de snelgroeiende groep Jonge 
Begunstigers. Deze donateurs geven alle reden tot optimisme: ze zijn jong, nieuw in het mecenaat, en - net als de andere 
Vrienden - nieuwsgierig, betrokken, gedreven en bereid bij te dragen aan de kunst die zij van belang vinden. 
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Stichting Vrienden van het Holland Festival

Jaarrekening 2019

Balans per 31 december 2019

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018

Vlottende activa

Debiteuren -                          1.716                  
Rekening-courant Holland Festival 665                     -                          
Nog te ontvangen rente -                          8                         

Totaal vlottende activa 665                     1.724                  

Liquide middelen

Rekening-courant 30.037                50.489                
Spaartegoeden 304.231              304.201              

Totaal liquide middelen 334.268              354.689              

Totaal activa 334.933              356.413              

PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018

Eigen vermogen 327.128              419.639              

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen bijdragen 7.800                  11.220                
Nog te betalen bankkosten 5                         5                         

Totaal kortlopende schulden 7.805                  11.225                

Totaal Passiva 334.933              430.865              
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Stichting Vrienden van het Holland Festival

Jaarrekening 2019

Exploitatierekening 2019

BATEN 2019 2018

Hartsvrienden 130.000              115.000              
Beschermers 55.562                53.760                
Begunstigers 28.999                29.041                
Jonge Begunstigers 7.298                  12.968                
Liefhebbers 34.940                37.825                
Extra donaties 305                     984                     
Rente 24                       27                       

Totaal Baten 257.128              249.604              

LASTEN

Bijdrage Holland Festival 275.000              175.000              
Bankkosten 188                     153                     

Totaal Lasten 275.188              175.153              

Saldo exploitatie -18.060               74.451                
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Stichting Vrienden van het Holland Festival

Jaarrekening 2019

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Algemeen

Er is geen accountantscontrole uitgevoerd op deze jaarrekening. 

De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018

Vlottende activa

Rekening-courant Holland Festival 665                     -                          
Debiteuren, nog te ontvangen bijdragen -                          1.716                  
Rente, overig 5                         2                         

Totaal vlottende activa 670                     1.718                  

Liquide middelen

Rabo rekening courant 30.037                50.489                
Rabo Spaar 304.231              304.201              

Totaal liquide middelen 334.268              354.689              

PASSIVA

Eigen vermogen

Het resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

Stand aanvang boekjaar 345.188              270.737              
Resultaat boekjaar -18.060               74.451                

Stand einde boekjaar 327.128              345.188              

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. 
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Stichting Vrienden van het Holland Festival

Jaarrekening 2019

Toelichting op de exploitatierekening 2019

Specificatie vriendenbijdrage

Overzicht ledenaantal ultimo boekjaar 2019 2018

Hartsvrienden 26                       23                       
Beschermers 37                       36                       
Begunstigers 109                     103                     
Jonge begunstigers 28                       52                       
Liefhebbers 633                     686                     
Liefhebber voor het leven 1                         1                         

Totaal aantal leden 834                     901                     

Tarieven

Minimumbijdrage hartsvrienden 5.000                  5.000                  
Minimumbijdrage beschermers 1.500                  1.500                  
Minimumbijdrage begunstigers 250                     250                     
Minimumbijdrage liefhebbers 55                       55                       

Opbrengst vriendenbijdrage

Opbrengst bijdragen hartsvrienden 130.000              115.000              
Opbrengst bijdragen beschermers 55.562                53.760                
Opbrengst bijdragen begunstigers 29.291                29.041                 
Opbrengst bijdragen jonge begunstigers 7.006                  12.968                
Opbrengst bijdragen liefhebbers 34.940                37.825                 

Totaal vriendenbijdragen 256.799              248.594              

De incasso van de bijdrage van liefhebbers wordt door het Holland Festival uitgevoerd.
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