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Vooraf 

 

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Noordzee Zomerfestival. Het plan omvat 

een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het 

beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld i.k.v. de ANBI regeling (zie 

http://www.belastingdienst.nl/variabel/niet_commerciele_organisaties/index.html ) 

en zal jaarlijks worden geactualiseerd. 

 

 

Het bestuur van de Stichting Noordzee Zomerfestival, 

 

 

Arie Nijgh,       Jan Paauw 

Voorzitter       Secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.belastingdienst.nl/variabel/niet_commerciele_organisaties/index.html
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1. Profiel van de stichting Noordzee Zomerfestival 

 

Stichting Noordzee Zomerfestival verzorgt tijdens het zomerseizoen een programma op 

het gebied van educatie, vermaak, sport en muziek voor alle geledingen van de 

maatschappij .  Daarnaast heeft de Stichting samenwerkingsverbanden met andere 

partijen om ook buiten de festivalweek live muziek ten gehore te brengen.  

 

 

Er wordt samen gewerkt onder andere met de Katwijkse Branding Surfclub,  het Katwijks 

Museum (genootschap Oud Katwijk), Welzijnskwartier te Katwijk, Stichting Jan,  muziek 

vereniging DVS, shantykoor Skuyteveart, Katwijkse sportverenigingen, de Katwijkse 

Horeca, Katwijkse evenementen organisaties, etc, etc.  

 

Noordzee Zomerfestival werd opgericht en notarieel geregistreerd in 2005. Aanleiding 

voor de oprichting was het verder professionaliseren van het festival, dat in 2003 was 

ontstaan naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Katwijkse muziekvereniging 

DVS. 

  

Giften aan het Noordzee Zomerfestival worden vooral besteed aan de dagactiviteiten en 

bereiken hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig. Via nieuwsbrieven, de website 

en Facebook wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen.  

 

2. De doelstelling en het actuele beleid 

 

De doelstelling 

 

De stichting Noordzee Zomerfestival is groep enthousiaste vrijwilligers die zich ten doel 

heeft  gesteld; het organiseren van culturele, muzikale, educatieve en sportieve 

activiteiten in de gemeenten langs de Nederlandse Noordzeekust, vanuit een algemeen 

maatschappelijk belang. Sinds 2003 wordt het festival in Katwijk georganiseerd.  

 
De organisatie streeft naar een zo breed mogelijk scala aan activiteiten en muziekstijlen. 

Er is geen specifieke doelgroep. Het aanbod van sport, spel, workshops en ontspanning 

in de ochtend en middaguren is voor jong en oud. Wel wordt er vanuit de regelgeving 

van de gemeente voor het muzikale avondprogramma in de festivaltent een grens 

getrokken van 18 jaar en ouder. 
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Het actuele beleid 

 

In het actuele beleid staan de volgende thema’s centraal: 

 

o Een programma bieden voor elk wat wils, voor alle leeftijden. 

o Bewaken van het beschikbare budget 

o Zorgen, dat ook de senioren, de jeugd en de mensen met een beperking kunnen 

genieten van het festival 

o Zorgen, dat het festival toegankelijk is voor iedere beurs (gratis entree) 

o Zorgen, dat qua muziekstijlen iedereen aan z’n/haar trekken komt 

o Bijdragen leveren aan het bevorderen van het toerisme van de gemeente Katwijk 
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3. De werkzaamheden  

 

De werkzaamheden van de stichting Noordzee Zomerfestival zijn primair gericht op het 

organiseren van een festivalweek  met als concrete activiteiten:  

 

o Het aantrekken van artiesten en gezelschappen 

o Het opbouwen van een festivaltent met licht, geluid, podium, bar, EHBO, 

toiletvoorzieningen, etc. 

o Het treffen van adequate beveiligings- en veiligheidsmaatregelen (veiligheidsplan), 

zodat de veiligheid van de vrijwilligers, bezoekers en deelnemers gewaarborgd is 

o Verzorgen van PR ten behoeve van de festivalweek 

o Het aantrekken van subsidieverstrekkers, Vrienden en sponsoren 

 

 

Voor meer gerichte informatie verwijzen wij naar de website van het Noordzee 

Zomerfestival.  Deze zijn te vinden op www.noordzeezomerfestival.nl 

 

 

 
 

 
 

 

http://www.noordzeezomerfestival.nl/
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4. Werving van fondsen 

 

Werving 

 

De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier 

zoals tijdens contacten met relaties (sponsoren), zowel privé als zakelijk. De bestaande 

contacten met de diverse donateurs (Vrienden van het NZF) en organisaties 

(subsidieverstrekkers) worden actief onderhouden. Bovendien worden gerichte 

fundraising ontmoetingen georganiseerd met vrijwilligers die bij het Noordzee 

Zomerfestival werken (of hebben gewerkt).  

 

Naast donaties van vaste donateurs (Vrienden van het NZF), die jaarlijks een bijdrage 

doneren, ontvangt de stichting meer incidentele donaties van sponsoren en 

subsidieverstrekkers, zoals gemeente Katwijk, Fonds 1818, Herinneringsfonds D.F.E. 

Meerburg (zie ook onze website). 

 

Samenwerking 

 

Door samenwerking met diverse Katwijkse (culturele) organisaties (zoals de 

Klederdrachtgroep oud Katwijk, Welzijnskwartier Katwijk, Stichting Jan, maar ook de 

plaatselijke Horeca wordt bereikt, dat het festival een zeer breed scala aan activiteiten 

kan bieden. (2020 : totaal 30 activiteiten)  Dit laatste heeft er voor gezorgd, dat er 

tijdens de festivalweek een parallel podium met live optredens in het centrum van 

Katwijk actief is, terwijl ook in de wintermaanden deelgenomen wordt aan het verzorgen 

van live optredens in Katwijk. 

 

 

5. Beheer van fondsen 

 

De fondsen van Noordzee Zomerfestival zijn bescheiden en worden beheerd door de 

Stichting Noordzee Zomerfestival (ingeschreven te Leiden onder nummer 28106177). De 

penningmeester van de stichting beheert (gezamenlijk bevoegd) de bankrekening, IBAN 

NL71RABO011.11.71.156, op naam van Stichting Noordzee Zomerfestival. 

 

Jaarlijks worden enkele duizenden euro’s geworven en zo direct mogelijk besteed aan de 

doelstelling. Omdat het festival volledig draait op vrijwilligers (bestuur en medewerkers), 

zijn de indirecte kosten minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als 

bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel, 

reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties.  

 

6. Besteding van fondsen 

 

De besteding van fondsen gebeurt in overleg met het bestuur. De bestedingen hebben te 

maken met kosten van de totale organisatie. Daarbij bestaat bijzondere aandacht voor 

jeugd- en ouderen activiteiten. Tevens wordt extra aandacht besteed aan activiteiten met 

betrekking tot de mensen met een beperking.  

In de oprichtingsakte (artikel 11) is vastgelegd hoe bij ontbinding van de stichting de 

vereffening van het batig saldo zal plaatshebben. 
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7.Beloningsbeleid 

Sinds januari 2011 is de Stichting Noordzee Zomerfestival (NZF) in het bezit van een 

zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. 

Deze status betekent onder andere, dat giften aan het NZF bij de Inkomstenbelasting 

(IB) tegen 125% van deze gift mogen worden afgetrokken. 

 

Een andere regel voor stichtingen (en verenigingen)  is, dat uren die door vrijwilligers 

besteed worden aan deze stichting belastingvrij mogen worden uitbetaald tegen een 

vergoeding van EUR 5,- per uur met een maximum van EUR 1700,- per kalenderjaar.  

Per maand mag maximaal EUR 170,- worden uitgekeerd. Hiertoe moet door de 

vrijwilliger een sluitende urenverantwoording worden ingeleverd bij de penningmeester. 

Bij vragen van de Belastingdienst moet de penningmeester deze urenverantwoording 

kunnen overleggen. 

 

NZF regeling 

Sinds 2012 bestaat voor vrijwilligers van het NZF de regeling, dat bestede 

vrijwilligersuren kunnen worden gedeclareerd. De vrijwilligers inzet moet gedurende het 

jaarrond (dus alle 12 maanden) gepleegd zijn. Iedere vrijwilliger die aan dit criterium 

voldoet kan  in aanmerking  komen voor deze regeling. Hij/zij levert dan voor 31 

december van ieder jaar zijn/haar urendeclaratie in bij de penningmeester. Dus 

achteraf van het jaar waarin de inzet gepleegd is. Het formulier “urendeclaratie 

vrijwilliger” is hiervoor ontwikkeld en moet hiervoor gebruikt worden. Het formulier is op 

aanvraag beschikbaar bij de penningmeester. 

Deze uren worden tegen een vergoeding van EUR 5,- door de penningmeester uitgekeerd 

aan betreffende vrijwilliger. Betreffende vrijwilliger stort deze uitkering echter direct 

terug naar het NZF als gift. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid (de ANBI regeling) om het 

bedrag van de uitgekeerde vrijwilligersuren als gift voor de IB af te trekken (tegen 

125%) .  

 
Vergoeding onkosten. 

Het bestuur van de stichting NZF is onbezoldigd, maar kan als vrijwilliger wel gebruik 

maken van bovengenoemde NZF regeling. 

Ieder bestuurslid van de stichting NZF mag door hem/haar gemaakte onkosten 

(bijvoorbeeld benzine, hotel, gesprekskosten, parkeren, dataverbruik, representatie en 

overige gebruikskosten) declareren bij de penningmeester.  

Hiervoor dient te allen tijde het declaratieformulier gebruikt te worden. 

Het is ter beoordeling van de penningmeester (eventueel in overleg met het dagelijks 

bestuur) of deze gemaakte onkosten terecht zijn en uitgekeerd worden.  
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7. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens 

 

Noordzee Zomerfestival is een stichting en is ingeschreven bij de KvK te Den Haag onder 

nummer 28106177 als de Stichting Noordzee Zomerfestival, adres Postbus 239, 2220AE 

te Katwijk.  

 

Het bestuur bestaat momenteel uit 9 personen.  

Het voorzitterschap is in handen van A. Nijgh,  

mailadres : voorzitter@noordzeezomerfestival.nl  

 

Het fiscaal nummer van de stichting is 8168.72.764.801. 

 

Jaarverslagen worden gepubliceerd op de website, de nieuwsbrieven worden aan 

betrokkenen toegestuurd via de mail. Beiden kunnen worden aangevraagd bij het 

secretariaat (secretaris@noordzeezomerfestival.nl) 

 

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: J. Paauw,  

mailadres : secretaris@noordzeezomerfestival.nl  

 

 

 
 

 


