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1. Gegevens van de Stichting
Naam van de instelling: Stichting Festival Appelbergen
RSIN
853199462
Adres
Zuidlaarderweg 11
9756 CE Glimmen
KvK nr.
58829482
www.festivalappelbergen.nl
Bankrekeningnummer: NL49 RABO 0137895925

2. Inleiding
De Stichting Festival Appelbergen is in 2013 opgericht naar aanleiding van
een spontaan georganiseerd muziekevenement op 23 augustus 2013.
Dit evenement is gehouden in de bossen van Appelbergen te Glimmen. De
reacties van de musici en de bezoekers aan dit festival waren zo
overweldigend positief dat besloten is dit festival met enige regelmaat te gaan
organiseren.

3. Doel van de Stichting
De Stichting stelt zich ten doel:
- Een festival voor en door direct omwonenden van het natuurgebied
Appelbergen.
- De beroepsmusici en amateurs komen uit het dorp Glimmen of hebben
een directe link met het dorp.
- Het festival is kleinschalig van opzet omdat de lokatie een natuurgebied
is.
- In voorbereiding en uitvoering wordt de natuur gerespecteerd.

4. Werkzaamheden van de Stichting
De werkzaamheden van de Stichting hebben tot doel het mogelijk maken om
(jaarlijks) een muziekfestival te organiseren, zoals:
- het vinden van musici en beoordeling geschiktheid voor het festival
- locatie beoordeling
- het verkrijgen van vergunningen
- planning maken/ data vastleggen

-

organiseren van de benodigde apparatuur en faciliteiten om het festival
te kunnen laten plaatsvinden.
PR-activiteiten

5. Functie van de bestuurders

Namen van de bestuursleden
Haan Lubbertus
Bakker Jacob
Abbring Drewes Pieter
Hallink Hennie

Taakverdeling
Voorzitter
Secretaris (vice-voorzitter)
Penningmeester
Lid

6. Financiën en beloningsbeleid
In de bijlage ‘Financiële prognose 2014’ (bijlage 4) staan de verwachte
ontvangsten en uitgaven.
De toegang tot het festival zal voor de bezoekers niet gratis zijn. Er zullen
kaarten verkocht worden om de kosten (gedeeltelijk) te dekken. Daar de
opbrengst van de kaartverkoop niet voldoende zal zijn om de kosten geheel te
kunnen dekken zal de Stichting zich actief inzetten om vrienden voor het
Festival te werven. Deze vrienden worden geacht om jaarlijks een bedrag te
doneren aan de Stichting.
Hiernaast zal ook de lokale middenstand benaderd gaan worden om het
festival te gaan sponsoren.
De Stichting beoogt zeker niet het maken van winst. De benodigde
werkzaamheden zullen geheel door vrijwilligers worden verricht. Er zijn
derhalve geen mensen in dienst van de Stichting. Het bestuur ontvangt geen
vergoeding voor de uitvoering van haar taken. Bestuurders mogen alleen een
vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen.
De Stichting streeft niet naar een vermogensopbouw voor langere termijn. Het
streven is om jaarlijks een sluitende begroting te realiseren.

7. Bijlagen:
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Statuten
Uittreksel KvK
Huishoudelijk Reglement
Financiele prognose 2014

