
 

 
 
 

Toelichting begroting 2014/2015 Stichting Historisch 
Festival Almelo 

 

Algemene grondslagen en uitgangspunten 

 

Stichting Historisch Festival Almelo heeft 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. 

 

Het eerste evenement heeft plaatsgevonden in april 2013. Het volgende evenement vindt 

plaats in april 2015. De organisatie van het evenement loopt derhalve niet synchroon 

met het boekjaar van de stichting, namelijk het kalenderjaar. 

De in deze begroting opgenomen bedragen zijn gebaseerd op de organisatie van het 

historisch festival in april 2015 en beslaat derhalve een langere periode dan het 

kalenderjaar van de Stichting. 

 

Ter vergelijking opgenomen cijfers 

 

De ter vergelijking opgenomen cijfers betreffen de werkelijke kosten en gerealiseerde 

opbrengsten van het historisch festival gehouden in 2013. 

Het historisch festival in 2013 was in alle opzichten een enorm succes. De 15.000 

bezoekers hebben het verwacht aantal bezoekers van 5.000-6.000 meer dan overtroffen. 

 

Kosten en opbrengsten 

 

De opbrengsten bestaan uit giften en lokale sponsoring.  

Entreegelden worden niet geheven gezien het algemene nut van het historisch festival en 

de beoogde doelstellingen van de Stichting zoals uiteengezet in de statuten en het 

beleidsplan van de Stichting. 

 

De kosten bestaan hoofdzakelijk uit de categorieën: 

 (Internationale) Reanactors; waaronder kostenvergoedingen, kruit, hout, stro en 

verzorging van paarden; 

 Promotie- en lesmateriaal voor onderwijs op scholen; 

 Facilitaire kosten: te denken valt aan beveiliging, vergunningen, verzekeringen en 

kosten van terreininrichting. 

 

Geen van de bestuurders ontvangt een bezoldiging. Slechts gemaakte onkosten zoals 

voor vergaderingen worden vergoed. Er wordt evenmin een reiskostenvergoeding 

verstrekt. Voor het evenement in 2015 wordt opnieuw een beroep gedaan op een groot 

aantal vrijwilligers.  

 

Afhankelijk van de (toegezegde) opbrengsten worden door de Stichting verplichtingen 

aangegaan. De kosten hangen sterk samen met de toegezegde opbrengsten omdat het 

evenement enigszins “schaalbaar” is. In de begroting zijn de kosten gebaseerd op de 

geplande omvang van het historisch festival en bijbehorende activiteiten waaronder 

scholing.  



Zoals uit de cijfers valt af te leiden wordt wegens het enorme succes van de vorige editie 

een meer omvangrijk historisch festival gepland in 2015 en wordt in een grotere kring 

rondom Almelo aandacht besteed aan scholing. 

 

De Stichting verricht belaste prestaties voor de omzetbelasting. De kosten en 

opbrengsten zijn derhalve opgenomen exclusief omzetbelasting. 

 

Exploitatiesaldo 

 

Een eventueel batig exploitatiesaldo wordt aangewend voor het volgende evenement. 

 

Almelo,  

het bestuur van Stichting Historisch Festival Almelo. 


