Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Stift International Music Festival
5 0 1 2 6 4 8 2

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Everloweg 1
0 6 1 9 9 9 4 0 2 1

E-mailadres

info@stiftmusicfestival.nl

Website (*)

www.stiftmusicfestival.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 2 2 5 6 1 9 1 8

Kunst en cultuur - Podiumkunsten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

3 5

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Patrice van Riemsdijk

Secretaris
Penningmeester

Rodney Mooij

Algemeen bestuurslid

Herman Euverman; Marcel Wijnen

Algemeen bestuurslid

Yasmin Hilberink

Overige informatie
bestuur (*)

als gevolmachtigde van bestuur mag zakelijk leider Jojanneke van de Weetering
bepaalde rechtshandelingen verrichten

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het organiseren van een jaarlijkse muziekfestival met topmusici en talentvolle
studenten in Oldenzaal of Weerselo en/of andere locaties in Nederland en/of
Europa; het organiseren van cursussen en masterclasses ten behoeve van studenten
muziek; het maken, distribueren en verkopen van muziekopnames van het festival;
alsmede het (doen) verrichten van alle activiteiten welke met het voorgaande
verband houden.
Onze missie luidt als volgt: “Het Stiftfestival biedt een muzikale beleving van
internationale topkwaliteit in samenhang met belevingen in en door het Twentse
landschap en met andere cultuurvormen. Onze ambitie is dat een groot en divers
publiek plezier, ontroering en inspiratie ervaart door deze totaalervaring op basis van
muziek, cultuur en landschap.”

Het Stiftfestival is een negendaags zomerfestival met klassieke kamermuziek op en
rondom het eeuwenoude beschermde dorpsgezicht Het Stift te Weerselo. De Stiftskerk
vormt al 16 edities het hart van het festival waar Daniel Rowland, artistiek leider en
oprichter, staat voor vernieuwing, het opzoeken van grenzen, talentontwikkeling en het
omarmen van andere kunstvormen. Dit alles met een generatie wiens missie het is om
nieuw en bestaand publiek te laten ervaren dat klassieke muziek nog altijd
Hoofdlijnen beleidsplan springlevend is. De intimiteit van kamermuziekconcerten op historische buitenplaatsen
in het
Twentse
landschap
van hetdeStiftfestival
een unieke beleving met een
Geef hier antwoord op onderstaande
vragen
of vul na de
laatste vraagmaken
over het beleidsplan
url in naar het beleidsplan.
grote
publieksbinding.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Door het jaar heen organiseert het Stiftfestival nog andere activiteiten. Eind december
vindt
het meerdaagse
plaats. In het voorjaar is het tijd voor de Stift
De doelstellingen
voorMidwinterfestival
2021 zijn:
Musical
Encounters,
een
vijfdaagse
workshop
talentvolle
nationale als
en centrale
＂ 26 concerten op 11 verschillende locaties in voor
Twente
met de Stiftskerk
internationale conservatoriumstudenten met vier voor het publiek toegankelijke
festivallocatie, 6 Midwinterconcerten en 3 concerten tijdens Stift Musical Encounters.
concerten.
＂ Uitgaande van een covid-scenario: 1.400 live bezoekers en 2.000 bezoekers via
livestream
aan het Stiftfestival.
zie
verder https://stiftmusicfestival.nl/over-ons/anbi/
＂ Roxanna Panufnik als Composer in Residence. Zij is aanwezig bij de repetities en
de concerten en verzorgt een aantal inleidingen.
＂ Opdrachtcomposities door Roxanna Panufnik, Peteris Vasks en Elena Firsova.
＂ Doorontwikkeling talentontwikkelingsprojecten Stift Musical Encounters en verdere
uitvoering driejarig partnership met Britten Jeugd Strijkorkest met een nieuwe
samenwerking met de Nederlandse Strijkkwartet Academie.
＂ Toevoeging van minimaal één nieuwe concertlocatie.
＂ Aanbieden van een muziekfilm als integraal onderdeel van de programmering in
Theater Concordia.
＂ Verder verkennen van de mogelijkheden van andere muziekvormen en muziek uit
andere culturen. Ruimte blijven geven aan koren en jeugdorkesten (Britten Jeugd
Strijkorkest).
＂ Verder
verkennen
van de
mogelijkheden
met andere
kunstvormen
de vorm van
Ons
festival
wordt breed
gewaardeerd
in Twente
en Overijssel
en datinwordt
circusacts. met financiële bijdragen van Provincie Overijssel en de gemeenten
onderstreept
waarin het festival plaatsvindt (Dinkelland, Oldenzaal en Enschede). Getuige de
zie verder https://stiftmusicfestival.nl/over-ons/anbi/
toekenning
van de cultuurprijs Overijssel in 2018 wordt de rol van Daniel Rowland als
oprichter en artistiek leider van het festival gewaardeerd. Landelijke erkenning krijgen
we van het Fonds Podiumkunsten, die het festival met een programmeringssubsidie
ondersteunt.
De kring van Vrienden (particuliere donateurs) van het Stiftfestival is de afgelopen
jaren gegroeid en hun gezamenlijke financiële bijdrage evenzeer. Daarnaast zijn er
sponsorovereenkomsten met verschillende bedrijven, waaronder Rabobank Twente
Oost, makelaarskantoor Euverman & Nuyts, Restaurant De Stiftsjuffer en Jumbo
Kuipers.

Toelichting op exploitatie-begroting 2021
Dankzij de toekenning van Provincie Overijssel en Fonds Podiumkunsten en de op
voorhand toegekende bijdrage van Stichting Zabawas kunnen we in 2021 met een
grotere begroting werken dan waarmee we in 2020 hebben afgerekend. Dankzij de
goede reputatie en waardevolle relaties van het festival krijgen we veel sponsoring in
natura. Zo levert het PHION musici voor de familiedag. Een aantal locaties wordt gratis
of tegen zeer lage kosten ter beschikking gesteld: Landgoed Twickel, Buitenplaats Het
Hakenberg, Landgoed Zonnebeek en Muziekcentrum Enschede. Daarnaast ontvangen
we sponsoring in natura van enkele toeleveranciers. Een andere belangrijke besparing
maken we door gebruik te maken van gastgezinnen, aanvullend op de betaalde
accommodatie.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

zie inhoudelijk verslag 2020 en projektplan 2021 via onderstaande link.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://stiftmusicfestival.nl/over-ons/anbi/

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bestuursleden van Stichting Stift International Music Festival werken onbezoldigd
en genieten evenmin een onkostenvergoeding.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

zie inhoudelijk verslag 2020 en projektplan 2021 via onderstaande link.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://stiftmusicfestival.nl/over-ons/anbi/

Toelichting eigen vermogen: die middelen worden als liquiditeiten aangehouden op de
lopende betaalrekening.

Open

Met de artistiek, zakelijk en produktieleider, niet in vaste dienst, zijn marktconforme
honoreringen overeengekomen, die van jaar tot jaar vastgesteld. Bij deze afspraken en
die voor de musici,wordt gestreefd de Fair Practice code te volgen.
Het Stiftfestival heeft geen vaste medewerkers in dienst.

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2020

€

Continuïteitsreserve

€

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

4.250

€

+

€

4.250

+
0

€
€

2.543

€

+
€

28.765

+
40.737

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

38.901

https://stiftmusicfestival.nl/over-ons/anbi/

16.538

+
€

18.213

16.538

11.972

€

34.651

€

+
€

€
32.108

18.213

31-12-2019 (*)

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

7.188

40.737

Totaal

€

38.901

8.500

€

+
€

€

13.500

€

15.699

€

40.737

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

49.850

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

Baten van loterijinstellingen

€

Baten van subsidie van overheden

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

56.500

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

78.100

49.850

€

78.100

9.750

€

7.500

+

+

€
€

72.750

59.003

€
€

62.700

188.850

€

207.303

€

0

€

0

Overige baten

€

1.049

€

10.278

Som van de baten

€

189.899

€

217.581

+

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

activiteitenlasten programmering en materiaal

€

97.169

€

120.351

Besteed aan doelstellingen

€

97.169

€

120.351

Wervingskosten

€

37.899

€

31.714

Kosten beheer en administratie

€

53.156

€

64.346

Som van de lasten

€

188.224

€

216.411

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

92.168

€

127.913

Saldo financiële baten en lasten

€

Saldo baten en lasten

€

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

+

+

+

+

€
1.675

€

1.170

Actviviteitenlasten programmering en materiaal omvat kosten als honoraria musici,
huur concertlocaties, licht en geluid, reis- en verblijfkosten (inclusief catering) musici en
huur instrumenten.
Onder wervingskosten verstaan we marketingkosten als kosten publiciteit en promotie,
kosten (beheer) website en kosten beeldopnamen concerten.
Onder kosten beheer en administratie vallen onder meer kosten zakelijke leiding en
produktiestaf (freelancers), accountants- en bestuurskosten.

https://stiftmusicfestival.nl/over-ons/anbi/

Open

