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Bijdrage van Vrienden
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Acties voor vrienden
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Toelichting
Algemeen
Doel van Stichting Vrienden Oranjewoud Festival.
De stichting heeft ten doel:
a. het steunen van de Stichting Oranjewoud Festival, statutair gevestigd in de gemeente Heerenveen,
ingeschreven in het handelsregister onder
dossiernummer 51205335;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Inkomsten en uitgaven
Bijdrage van vrienden
Dit betreft de jaarlijkse bijdragen van Vrienden inclusief schenkingen, de minimale bijdrage is € 35
per jaar. In 2019 hopen we wederom het vriendenaantal te verhogen.
Acties voor vrienden
Met de leden van het kernteam zijn we in overleg om acties voor vrienden specifieker te laten
plaatsvinden.
Overige organisatiekosten.
Dit zijn met name drukwerkkosten.
Bijdrage aan Stichting Oranjewoud Festival.
Dit betreft de jaarlijkse bijdrage die wordt gegeven aan Stichting Oranjewoud Festival, conform het
doel van Stichting Vrienden Oranjewoud Festival. Omdat het afgelopen jaar het festival 10 dagen
duurde en de kosten dus aanzienlijk hoger waren, heeft de Vriendenstichting i.p.v. de begrote 7500
euro besloten het verzoek van Stichting Oranjewoud Festival te honoreren en 15000 euro
overgemaakt ten behoeve van de programmering in de proeftuin.
Nu we weer teruggaan naar een 4/5 daags festival is het bedrag weer begroot op 7500 euro en
proberen we een buffer op te bouwen.

Bankkosten.
Het woord spreekt voor zich.
Verantwoording
Jaarlijks wordt de begroting, na goedkeuring van het bestuur van Stichting Vrienden Oranjewoud
Festival, op de website van het Oranjewoudfestival geplaatst: http://oranjewoudfestival.nl/
Oranjewoud januari 2019
H. Leffering
Penningmeester Stichting Vrienden Oranjewoud Festival

