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Missie
De stichting initieert culturele activiteiten in Het Park bij de Euromast te Rotterdam,
teneinde Het Park te ontwikkelen tot een attractieve verblijfsplek. Van 2000 t/m 2016
werd dat gerealiseerd middels het culturele festival ZomerZondagen, een programma
met muziek, theater en creatieve workshops waarmee Het Park een bijzondere
ontmoetingsplek werd voor stedelingen in een brede leeftijdsgroep en met diverse
achtergronden.
Doelstelling
Om de genoemde missie te realiseren stelt de stichting zich ten doel:
- het (mede doen) organiseren van culturele evenementen in Het Park te Rotterdam
- het werven van fondsen t.b.v. de realisatie van genoemde culturele evenementen
- middels genoemde culturele evenementen de sociale cohesie en het welzijn te
bevorderen, en daarmee een verbetering van de leefbaarheid in Rotterdam.
Actueel beleidsplan
Verslaglegging

zie bijlage
zie bijlage

Verslag uitgeoefende activiteiten:
De Stichting Vrienden van Het Park beraad zich op een nieuwe invulling van de
culturele activiteiten in Het Park bij de Euromast en voert gesprekken met bij het park
betrokken partijen.
Bestuur
Mevrouw A.C.M. van Hattem (Voorzitter)
De heer B. Lenstra (Penningmeester)
Mevrouw R.C. Veerkamp (Secretaris)
Beloning
Onkostenvergoeding bestuur:
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld:

Nee
Nee

Culturele programmering
in Het Park bij de Euromast
Beleidsplan 2019
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Culturele programmering in Het Park bij de Euromast
e
In 2016 vond de 17 en voorlopig laatste editie plaats van de ZomerZondagen.
Sinds 2000 vond het culturele festival plaats in Het Park bij de Euromast, de door landschapsarchitect
Zocher ontworpen groene oase en het mooiste stukje groen van Rotterdam met de status van
Rijksmonument. Door een festival te realiseren dat inspeelde op de ontspannen sfeer dat het
stadspark van nature aangeeft, gaf de stichting Het Park de functie van bijzondere ontmoetingsplek in
de drukke stad Rotterdam.
Vanf 2017 is het festival niet georganiseerd.
Het knelpunt is het financiële risico dat de Stichting Vrienden van Het Park draagt.
Daar zijn 3 factoren voor aan te geven:
- slecht weer, de zomers worden steeds wisselvalliger:
een binnenlocatie is niet aanwezig in Het Park. Het is te kostbaar om elke zondag een tijdelijke
voorziening op te zetten en af te breken.
- festivalconcurrentie:
het aanbod in de Rotterdamse zomer is enorm: er vinden elk weekend veel festivals plaats die
aantrekkelijk zijn voor eenzelfde bezoekersgroep.
De Kunsthal is daarnaast een programma gestart met een overlap van zelfde data, op hetzelfde
tijdstip, op 200 m. gelegen vanaf de ZomerZondagen-locatie.
- inkomsten fondsen:
door het (te) grote aantal festivals worden de fondsen overvraagd. Illustratief is de reactie “geen
honorering vanwege zeer grote hoeveelheid aanvragen en beperkter budget”.
In het afrondende gesprek wat door de Stichting Vrienden van Het Park met Rotterdam Festivals na
editie 2016 is gevoerd, gaf de beoordelende commissie aan deze knelpunten ook te zien. De
commissie vond bovenstaande een heldere analyse en heel reëel. Bij het indienen van een plan voor
2017 zou dan ook kritisch gekeken worden naar de oplossingen die de stichting zou bedenken voor
deze knelpunten.
Echter, slecht weer, (te) groot aanbod en overvraging bij fondsen zijn punten waar de stichting zelf
moeilijk invloed op kan uitoefenen; het zijn helaas problemen waar meerdere zomerfestivals mee
kampen.
Toekomst
De meerwaarde van het festival binnen het Rotterdamse aanbod is nog steeds aantoonbaar.
De opzet is ongevoelig voor trends en hypes, het voorziet in een behoefte aan een laagdrempelig
ontspannen en kwalitatief programma voor een breed publiek.
Betrokken partijen waarderen het festival om de bijzondere sfeer, met een uitzonderlijke combinatie
van bezoekers die elders niet voorkomt: van “volkse Rotterdammers’ tot 'Kralingse chique' .
Het bericht na afloop van de editie 2016 dat het voorlopig de laatste in deze vorm is geweest riep ook
bij het publiek veel teleurgestelde reacties op.
Gemeente Rotterdam en Parkbeheer gaven aan het eigenlijk het enige festival te vinden met een
‘maat’ die past in het Euromastpark. Zowel zij als omwonenden zien de grote festivals liever gaan dan
komen.
Kortom, aan enthousiasme van het publiek of ambtenaren die bij Het Park betrokken zijn ligt het niet.
De stichting beraad zich op een andere invulling waarbij de te dragen financiële risico’s binnen de
perken blijven. Er worden gesprekken gevoerd met nieuwe bij Het Park betrokken partijen waaronder
Stg. Droom & Daad.
December 2019
Stichting Vrienden van het Park
Antoinette van Hattem
Maaskade 73
3071 NC Rotterdam
Tel 010 – 4119951 / 06 - 26284064
info@zomerzondagen.nl
www.zomerzondagen.nl
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JAARREKENING 2018
Stichting Vrienden van het Park
p/a Maaskade 73
3071 NC Rotterdam

Aan het bestuur van
Stichting Vrienden van het Park
p/a Maaskade 73
3071 NC Rotterdam

Rotterdam 27 maart 2019

Geacht bestuur,
Hiermee rapporteren wij u omtrent de uitkomst van onze werkzaamheden, die wij ingevolge uw
opdracht tot samenstelling van de jaarrekening van de stichting met betrekking tot het
boekjaar 2018 hebben verricht.
Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting
Vrienden van het Park te Rotterdam samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en de hierop
gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de onderneming.
Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot de samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit verzamelen, verwerken, rubriceren en
samenvatten van financiële gegevens.
Algemeen
De stichting is op 22 april 1999 opgericht. Op 19 februari 2004 zijn de statuten gewijzigd.
De doelstelling van de stichting betreft
- het (mede doen) organiseren van culturele evenementen in het Park te Rotterdam
met als doel het attractief maken van het Park te Rotterdam
- het werven van fondsen ten behoeve van de realisatie van de genoemde culturele evenementen.
Fiscale positie
De Stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest
Hoogachtend
RAAK Belastingadviseurs

Drs. K.S.W. Giesen
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Jaarrekening 2018
-Stichting Vrienden van het Park-

Balans
per 31-12-2018

ACTIVA

PASSIVA
31-12-18
€

31-12-17
€

31-12-18
€

Vermogen

Kortlopende vorderingen

Liquide middelen

40

6.515

6.617

575

6.657

7.090

Kortlopende schulden

31-12-17
€

6.257

6.640

400

450

6.657

7.090
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Jaarrekening 2018
-Stichting Vrienden van het Park-

Winst- en verliesrekening

Baten
2018
€
Omzet

2017
€
-

-

Kosten zomerdagen
Overige kosten

383
383

870
870

Nettoresultaat

383-

870-

Lasten
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Jaarrekening 2018
-Stichting Vrienden van het Park-

Toelichting balans

ACTIVA

Kortlopende vorderingen
Debiteuren
Omzetbelasting 2017
Omzetbelasting 2018

Liquide middelen
Giro 3991540
Kas

31-12-18
€

31-12-17
€

40,14
40,14

5.687,00
828,00
6.515,00

6.269,45
347,26
6.616,71

227,95
347,26
575,21

PASSIVA
31-12-18
€
Vermogen
stand per
Resultaat
stand per

01-01
31-12

Kortlopende schulden
Te betalen administratiekosten

31-12-17
€

6.640,21
383,366.256,85

7.509,90
869,696.640,21

400,00

450,00
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Jaarrekening 2018
-Stichting Vrienden van het Park-

Toelichting resultatenrekening

Baten
2018
€
Omzet 21%
Omzet nog te factureren

-

2017
€
4.700
4.700-
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Jaarrekening 2018
-Stichting Vrienden van het Park-

Toelichting resultatenrekening

Lasten
2018
€
Kosten zomerdagen
Organisatie/programmering
Van balans nog te betalen

Overige kosten
Website
Bankkosten
Administratiekosten
Bestuurdersaanspr verzekering
Afrondings-, betalingsverschillen
Overige kosten

2017
€

-

8.250,00
8.250,00-

75,00
118,39
66,14
123,83
383,36

75,00
114,89
318,13
311,61
0,06
50,00
869,69
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Jaarrekening 2018
-Stichting Vrienden van het Park-

OMZETBELASTING 2018

Omzet 21%
Omzet 6%

-

-

Leveringen/diensten EU
Voorbelasting

40

Saldo

40-

te betalen/te vorderen

40-

Aangifte Omzetbelasting 2018

2018

Omzet
21%
-

Omzet
6%
-

Nog te betalen/te vorderen:

EU
inkopen
-

BTW
-

BTW EU voorbelast
-

subtotaal
-

saldo
-

40-
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Jaarrekening 2018
-Stichting Vrienden van het Park-

Overige

Geldmiddelen
De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door;
- Bijdragen van donateurs;
- subsidies;
- opbrengsten van eventuele diensten;
- schenkingen, erfstellingen en leagten;
- alle andere wettelijke inkomsten.
Boekjaar
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar en loopt van 1-1-2018 tot en met 31-12-2018.

Bestemming resultaat
Aan het bestuur is voorgesteld het negatief resultaat over 2018 ad € toe te voegen
aan het eigen vermogen van de stichting.
Dit voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.

Voorzitter

Penningmeester

A.C.M. van Hattem

B.J. Lenstra

