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1 Inleiding  

 

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Historisch Festival Almelo (HFA).  

De Stichting is opgericht op 4 januari 2012. In het beleidsplan wordt de koers van de 

Stichting voor de komende jaren nader uiteengezet. De Stichting HFA is een 

onafhankelijke stichting met als primair doel de geschiedenis over de Napoleontische tijd 

weer tot leven te brengen door elke twee jaar een groot internationaal historisch 

evenement in Almelo te organiseren. 

  

De Stichting wil dit doel onder andere verwezenlijken door middel van de volgende 

activiteiten:  

1. stimuleren dat geschiedenis en cultuur wordt uitgebeeld/verlevendigd door het 

organiseren van het Historisch Festival Almelo, waarmee het toegankelijk wordt gemaakt 

voor een grote groep mensen;  

2. basisschoolleerlingen te enthousiasmeren door het aanbieden van een lespakket en 

het aanbieden van een levendige geschiedenisles; 

3. stimuleren van historisch bewustzijn van bezoekers; 

4. door de organisatie van het Historisch Festival Almelo een positieve bijdrage leveren 

aan de promotie van de stad Almelo; 

5. ten behoeve van hierboven genoemde activiteiten, het verwerven van gelden van 

particulieren, ondernemers, fondsen, sponsoren en de overheid. 

 

In de volgende hoofdstukken vindt u de uitganspunten van de Stichting HFA, de 

activiteiten, de organisatie en een beschrijving van wat wij door het organiseren van dit 

festival willen verwezenlijken om de doelstelling van de stichting te realiseren en ten 

slotte de structuur van de Stichting.  
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2 Uitgangspunten  

  

2.1 De Stichting  

Om een Historisch Festival te organiseren is begin 2012 uit enthousiasme, betrokkenheid 

en liefde voor de levende geschiedenis de Stichting Historisch Festival Almelo opgericht.  

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit 11 personen met een diverse 

achtergrond, waardoor de stichting goed in staat is een grote verscheidenheid aan 

activiteiten te ontplooien als het gaat om het organiseren van het festival. 

Het festival wordt elke twee jaar georganiseerd in Almelo maar heeft een regionale, 

nationale en zelfs internationale uitstraling. 

 

 

2.2 Doelstelling  

Het doel van de Stichting Historisch Festival Almelo is vastgelegd in artikel 3 van de 

statuten.  

Het doel is als volgt omschreven:  

- Het organiseren van het Historisch Festival Almelo; 

- Het op peil houden / brengen van het saamhorigheidsgevoel in de gemeente 

Almelo; 

- Het bevorderen van integratie tussen culturen en sociale cohesie in de gemeente 

Almelo; 

- Het leveren van een bijdrage aan de promotie van de stad Almelo met mogelijk 

regionale, nationale en internationale bekendheid; 

 

 

De Stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en beoogt niet het maken van 

winst. Er wordt naar gestreefd uiterlijk in augustus 2014 een ANBI-status te verkrijgen 

zodat het voor personen, instellingen en bedrijven fiscaal aantrekkelijk is om een 

financiële bijdrage te geven. De voorwaarden voor ANBI en het beheer van de 

stichtingsgelden zijn in hoofdstuk drie beschreven.  

Meer over de stichting kunt u vinden op onze website: www.historischfestivalalmelo.nl 

 

 

Om het Historisch Festival Almelo voor een zo groot mogelijke groep toegankelijk en 

interessant te maken, zal de stichting op meerdere fronten actief zijn. Naast het 

betrekken van de scholen in Almelo en omgeving is er contact met diverse 

organisaties/instellingen in de stad.  

Daarbij zullen we in onze communicatie een zo groot mogelijke betrokkenheid van lokale 

bestuurders, inwoners en bedrijven proberen te krijgen.  

 

De geworven gelden en middelen zullen vooral aangewend worden voor:  

 Het organiseren van het Historisch Festival 

 Het kunnen uitvoeren van activiteiten rondom het festival voor 

basisschoolleerlingen 

 Basiskosten van de Stichting, zoals bestuurskosten, bankkosten en 

administratieve kosten. 

  

 

Belangrijk voor de stichting zijn ook goede relaties en een professionele uitstraling. 

Mensen, organisaties, overheden en bedrijven moeten weten dat ze op een professionele 

en zakelijke wijze kunnen samenwerken met de Stichting Historisch Festival Almelo.  

 

 

 

 

 

 

http://www.historischfestivalalmelo.nl/
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3. Activiteiten 

  

3.1 ANBI  

De Stichting Historisch Festival Almelo streeft er naar zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 

in augustus 2014 de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) te verkrijgen.  

Een ANBI-status maakt het voor bedrijven en particulieren fiscaal aantrekkelijk  

om geldbedragen te schenken. Een door de Belastingdienst aangewezen ANBI-instelling 

biedt een donateur de mogelijkheid zijn/haar giften van de inkomsten of 

vennootschapsbelasting af te trekken binnen de daarvoor geldende regels. Een ANBI-

instelling zelf hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en 

schenkingen die zij in het algemeen belang ontvangt.  

Ook de uitkeringen die een ANBI-instelling doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld 

voor het recht van schenking. Voor verdere details inzake de ANBI status verwijzen wij u 

naar de site van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl).  

  

 

3.2 Beheer  

De activiteiten van de stichting zullen, naast het organiseren van het Historisch Festival 

Almelo, gericht zijn op het trachten aan te trekken van sponsoren voor alle activiteiten, 

dan wel fondsen en/of (hulp-) middelen te werven om de beschreven doelstelling te 

realiseren.  

Jaarlijks wordt in de bestuursvergadering aan de hand van het financieel verslag 

gevalideerd of de Stichting HFA het grootste deel van haar middelen aanwendt voor de 

formele doelstelling.  

De Stichting HFA heeft geen winstoogmerk. De Stichting HFA zal niet meer middelen 

aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de organisatie van het festival en de 

activiteiten rondom het festival. Eventuele incidentele financiële overschot(ten) (meer 

inkomsten dan uitgaven) zullen voor een volgende editie van het festival worden 

aangewend.  

Beslissingen over besteding van middelen van de stichting worden genomen door het 

bestuur. Indien nodig wordt gestemd, en wordt een beslissing genomen op basis van 

meerderheid van stemmen.  

De bestuursleden van de Stichting HFA ontvangen geen beloning, slechts een vergoeding 

voor gemaakte onkosten.  

De kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de Stichting HFA zullen te 

allen tijde in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van 

de stichting. Dit wordt jaarlijks aan de hand van het financieel jaarverslag gevalideerd. 

Mocht de Stichting HFA opgeheven worden dan worden de gelden gegeven aan een doel 

dat zoveel mogelijk nabij komt en het algemeen belang dient.   

 

 

3.3 Samenwerking  

Om haar doelen te verwezenlijken zal de stichting voornamelijk actief zijn in Almelo. 

Contacten met anderen die zich bezighouden met promotie, geschiedenis en historie zijn 

van groot belang, zoals (lokale) stichtingen en verenigingen. 

Daarnaast zal de stichting samenwerken met overheden, ondernemers, sponsoren, 

onderwijs en particulieren. 

 

 

3.4 Activiteiten  

De Stichting is op dit moment bezig met de organisatie van het Historisch Festival Almelo 

in april 2015. Daarvoor is al contact geweest met diverse organisaties die betrokken zijn 

bij de uitvoering van dit festival. Aan het eind van dit jaar hoopt het bestuur het 

volledige programma rond te hebben zodat we weer een fantastisch evenement kunnen 

neerzetten. 
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4 Organisatie  

  

4.1 Het Bestuur  

Het bestuur van de stichting is te bereiken via communicatie@historischfestivalalmelo.nl 

en bestaat uit de volgende leden:  

 

Voorzitter: de heer mr. E.R. Willems 

Secretaris & penningmeester: de heer mr. D.F. Briedé 

 

Algemene bestuursleden: 

de heer T.F.W. ter Haar 

mevrouw J. Vleerbos-Entjes 

de heer N.H. Peters 

de heer M. Makkinga 

de heer E. Groenendal 

de heer W.G.F.L. Wolfert 

mevrouw E.H. Moolhuijzen 

de heer N.J.H.M. Slaghekke 

mevrouw L.F. Edens 

 

 

4.2 Administratieve vastlegging binnen de stichting  

De kern van de administratieve vastlegging van de Stichting HFA wordt gevormd door:  

1. Goedgekeurde jaarverslagen, met hierin beschreven: de werkwijze van bestuur en 

vergaderingen, notulen, activiteiten, publiciteit, financiële samenvatting van het jaar, 

voortgang en toekomst van de stichting.  

2. Goedgekeurde financiële jaarverslagen, met hierin beschreven: bezittingen en 

verplichtingen van de stichting, inkomsten inclusief bronvermelding, uitgaven aan doelen 

van de stichting, uitgaven aan kosten voor werving van gelden, uitgaven aan 

onkostenvergoedingen.  

 

 

Overige jaarlijks terugkerende onderwerpen:  

a. Controle of de Stichting HFA het grootste deel van haar middelen aanwendt voor de 

formele doelstelling (in de bestuursvergadering)  

b. Controle of kosten van de Stichting HFA nog steeds laag zijn in verhouding tot de 

bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting (in de bestuursvergadering)  

c. Die actie ondernemen naar de Belastingdienst die nodig is de ANBI status te 

behouden.  

Naast genoemde jaarverslagen worden bestuursvergaderingen voorzien van een vooraf  

opgestelde agenda en na afloop opgestelde (en in de daarop volgende 

bestuursvergadering te accorderen) besluitenlijst.  

  

 

 

 

 

 

 

  

Stichting Historisch Festival Almelo  

Ganzendiepstraat 21 

7607 LZ ALMELO 

communicatie@historischfestivalalmelo.nl 

KvK: 54395925 

Bankrekening: INGB 0006 0716 76 
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