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Algemene gegevens van de instelling
Naam van de instelling
Stichting Delft Fringe Festival
RSIN / Fiscaal nummer
8580.42.630
Contactgegevens
Gasthuissteeg 12
2611RH Delft
info@delftfringefestival.nl
www.delftfringefestival.nl
Doelstelling
Stichting Delft Fringe Festival, gevestigd te Delft, heeft als doel theatermakers te
ondersteunen in hun professionele ontwikkeling, bestaand én nieuw theaterpubliek
een unieke culturele ervaring te bieden en het culturele aanbod in de stad Delft te
verbreden en te verbeteren.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te
stellen aantal van ten minste 1 bestuurder, zijnde Roel W.A. Funcken, die
alleen/zelfstandig bevoegd is.
De Stichting kent een Raad van Toezicht, die bestaat uit de volgende natuurlijke
personen:
Dhr. B.R. Beeftink, voorzitter
Dhr. S. van Dijk
Mevr. C.C.A. Stulemeijer
Beloningsbeleid
De leden van de Raad van Toezicht van het Delft Fringe Festival genieten geen
beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel het recht op vergoeding van
de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Stichting Delft
Fringe Festival heeft geen functionarissen in dienst die een bezoldiging boven het
toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen.

FINANCIELE VERANTWOORDING
STICHTING DELFT FRINGE FESTIVAL
Balans op 31-12-2017
Activa
Vlottende Activa
Liquide middelen

€ 602,52

Vorderingen

€ 21.594,76

Totaal Vlottende Activa

€ 22.197,28

Totaal activa

€ 22.197,28

Passiva
Eigen Vermogen
Resultaat verslagjaar

€ 20.184,55

Totaal Eigen Vermogen

€ 20.184,55

Kortlopende Schulden
Overige Schulden en overlopende passiva

€ 2.012,73

Totaal Kortlopende Schulden

€ 2.012,73

Totaal passiva

€ 22.197,28

Resultatenrekening 17-10-2017 tot 31-12-2017
Stichting Delft Fringe Festival is opgericht op 17 oktober 2017

Baten
Directe Opbrengsten
Bijdragen uit Giften en Donaties
Publieksinkomsten
Totaal Directe Opbrengsten

€ 6.131,20
€ 224,06
€ 6.355,26

Subsidies / Bijdragen
Meerjarige subsidie Gemeente Delft - Evenementen
Meerjarige subsidie Gemeente Delft - Cultuur
Totaal Directe Opbrengsten

Totaal Baten

€ 14.000,00
€ 6.000,00
€ 20.000,00

€ 26.355,26

Kosten
Beheerslasten
Materiële lasten

€ 4.065,80

Totaal Beheerslasten

€ 4.065,80

Activiteitslasten
Materiële lasten

€ 2.104,91

Totaal Activiteitslasten

€ 2.104,91

Totaal Kosten

Exploitatiesaldo

€ 6.170,71

€ 20.184,55

Toelichting op de jaarrekening 2017
Stichting Delft Fringe Festival is op 17 oktober 2017 opgericht en heeft ten doel
theatermakers te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling, bestaand en
nieuw theaterpubliek een unieke culturele ervaring te bieden en het culturele aanbod
in de stad Delft te verbreden en verbeteren. Ze beoogt haar doel te bereiken door
onder meer een jaarlijks theaterfestival, genaamd Delft Fringe Festival en
aanvullende jaarprogrammering te realiseren om makers en publiek bij elkaar te
brengen op onverwachte locaties door de stad als podium te gebruiken. Het
vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.
De stichting heeft in oktober een start kunnen maken dankzij financiële middelen die
door donaties verkregen zijn. Deze middelen zijn voornamelijk ingezet om de
startkosten van de stichting te kunnen bekostigen en om kantoorruimte en
werkplekken te realiseren.
De bij de Gemeente Delft ingediende subsidieaanvraag met betrekking tot de
realisatie van het Delft Fringe Festival 2018 is eind 2017 gehonoreerd en heeft
geresulteerd in een positieve bijdrage van €20.000,00 op de balans. Dit geld zal in
2018 opgesoupeerd worden ten behoeve van de realisatie van het Delft Fringe
Festival.

