Beleidsplan
2019 – 2020

Inleiding
Stichting Bigfest verzorgt op de tweede zaterdag van september een popfestival in
Biggekerke. De vorige vijf jaar is dit festival georganiseerd onder de naam Bigpop, dit festival
is nu dus ondergebracht in voornoemde stichting.
Eind 2018 is er een aanvraag ingediend om de ANBI status te verkrijgen. Mede hiervoor is dit
meerjarige beleidsplan 2019-2020 opgesteld, het plan zal jaarlijks geëvalueerd worden en
indien nodig worden bijgesteld. Een ANBI Status heeft als voordeel dat particulieren hun
giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen
van belasting over giften en schenkingen.
Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het organiseren van een toegankelijk muziekfestival, Bigfest, in
Biggekerke voor inwoners en gezelligheidszoekers uit de wijde omgeving. Toegankelijk in de
zin van programmering, bescheiden kaartprijs en een goede locatie.
Het actuele beleid
In het actuele beleid staan de volgende thema’s centraal:
-

Een programma bieden voor elk wat wils;
Zorgen dat ook de senioren, de jeugd en de mensen met een beperking kunnen
genieten van het festival;
Bewaken van het beschikbare budget;
Zorgen dat het festival toegankelijk is voor iedere beurs;
Bijdrage leveren aan het bevorderen van het toerisme van de gemeente Veere.

De werkzaamheden
De werkzaamheden van de stichting zijn gericht op het organiseren van het muziekfestival,
Bigfest, met als concrete activiteiten:
-

Het aantrekken van artiesten;
Het opbouwen van een festivaltent met licht, geluid, podium, bar, EHBO,
toiletvoorziening etc.;
Het treffen van een adequate calamiteitenplan, zodat de veiligheid van de
vrijwilligers, bezoekers en deelnemers gewaarborgd is;
Verzorgen van PR;
Het aantrekken van subsidieverstrekkers, sponsoren en donateurs.

Organisatie
De stichting wordt aangestuurd door 4 bestuursleden. Er is nog 1 plaats vacant. Daarnaast
zijn er vele vrijwilligers betrokken bij het organiseren van dit evenement.
Er zijn bij de stichting geen mensen in loondienst.
Het bestuur
-

De heer A. Gideonse, voorzitter
De heer J.M. Bimmel, secretaris
Mevrouw C.J.T.M. de Visser-van den Dungen, penningmeester
De heer D. de Visser, algemeen bestuurslid

Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen
vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van
donateurs, sponsoren, begunstigden etc.. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de
functie van bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het
vermogen van de stichting. Om de onafhankelijkheid van de stichting te waarborgen bestaat
het bestuur uit 5 personen met gelijkheid van stemmen.
De bestuurders zijn alleen gezamenlijk bevoegd.
Het bestuur vergadert indien het nodig is, doch minstens 1 keer per jaar in verband met het
vaststellen van de financiële jaarstukken. Per e-mail en telefoon houden de bestuursleden
elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen en worden zaken afgestemd. Er zal regelmatig
overleg plaatsvinden inzake de organisatie van het evenement.
Financiën
De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen.
Om het doel van de stichting te realiseren zijn financiële middelen nodig.
De stichting wil de financiële middelen binnen krijgen door: sponsoring, donaties, giften,
subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten.
De werving van geld gebeurt op een kleinschalige maar effectieve manier zoals tijdens
contacten met relaties, zowel privé als zakelijk.
De bestaande contacten met donateurs, sponsors en organisaties worden actief
onderhouden en daarnaast het werven van nieuwe donateurs, sponsors en relaties.
Bij ontbinding van de stichting moet een eventueel batig saldo worden besteed
overeenkomstig het doel van de stichting.

Beloningsbeleid
In de statuten staat opgenomen dat aan bestuurders een beloning kan worden toegekend.
Een eventuele beloning zal bestaan uit minimale vacatiegelden.
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.
Administratie
De administratie is zodanig ingericht dat de gestelde eisen in het kader van de ANBI
controleerbaar zijn door de Belastingdienst.

