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 INLEIDING 
ALGEMEEN 

De stichting Harvest Moon Beets is op initiatief van twee muzikale 
dorpelingen in het leven geroepen nadat zij diverse leuke ideeën 
hadden voor een nieuw evenement. Er kwam al snel een naam en 
ook vele enthousiaste reacties uit de omgeving. Inmiddels bestaat 
de kern van de organisatie uit zes personen en zijn er vele 
vrijwilligers die met ons meewerken om het festival in 2017 voor 
het eerst en hopelijk elk jaar daarna te realiseren. We organiseren 
een divers programma voor alle leeftijden. We streven naar een 
laagdrempelig, nuchter en plattelands sfeertje en hopen op een 
hoge opkomst. 

BELEIDSPLAN 

Het bestuur van Stichting Harvest Moon Beets legt in dit beleidsplan 
haar beleid voor de jaren 2017-2022 vast. Dit plan is goedgekeurd 
door het bestuur op 10 juli 2017. Het beleidsplan wordt jaarlijks 
geëvalueerd en waar nodig aangepast. 
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 STRATEGIE 
STATUTAIRE DOELSTELLING 

 
 De stichting heeft als doel: het organiseren van culturele 

evenementen voor een zo breed mogelijk publiek en het verrichten 
van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter 
of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.  

 De stichting beoogt het algemeen nut.  
 De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het 

organiseren van een muziekfestival.  

AFWEZIGHEID WINSTOOGMERK 

Stichting Harvest Moon Beets heeft geen winstoogmerk (zie art. 2 
lid 3 van de Statuten van de Stichting), zoals ook blijkt uit de 
feitelijke werkwijze. De Stichting streeft niet naar winst om de winst 
zelf en zal haar opbrengsten altijd weer aanwenden ten bate van de 
Stichting en haar doelstellingen zelf.  

BESTEMMING LIQUIDATIESALDO 

In het geval Stichting Harvest Moon Beets wordt opgeheven is zij 
statutair (art. 12 van de Statuten) en vanuit regelgeving verplicht 
aan te geven aan welk algemeen belang dienend doel het batig 
saldo wordt besteed. Dit doel zal in onderling overleg door het 
bestuur worden bepaald waarbij een instelling met een soortgelijke 
doelstelling als Stichting Harvest Moon Beets de voorkeur heeft.  
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 BELEID 
ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING 

Stichting Harvest Moon Beets organiseert een jaarlijks 
muziekfestival in het dorp Beets in de gemeente Edam-Volendam. 
We streven naar een laagdrempelig, nuchter en plattelands sfeertje. 

Het programma kent de volgende hoofdonderdelen: 

- Muziek: landelijke countrymuziek op een hoofdpodium buiten 
en op een podium binnen in de kerk. 

- Missverkiezing: op het hoofdpodium wordt een Miss Harvest 
Moon verkiezing gehouden. 

- Markt: een landelijke markt rond de kerk met lokale 
streekproducten, huisgemaakte producten en huisgemaakte 
spullen. 

- Kinderprogramma: in de middag is er op het hoofdpodium een 
kinderprogramma waar de kinderen ook zelf aan mee kunnen 
doen.  

WERVING EN BEHEER VAN GELDEN 

Stichting Harvest Moon Beets werft gelden ten behoeve van de 
doelstelling door middel van:  

- Subsidie aanvragen bij de daarvoor bevoegde 
overheidsinstellingen en culturele instanties en fondsen.  

- Het benaderen van lokale en bovenlokale sponsoren, hetzij 
via een financiële sponsorbijdrage, hetzij via een materiele- of 
ruil-sponsoring.  

- Inkomsten uit verhuur van de marktkraampjes. 

VERMOGEN VAN DE INSTELLING 

Bij een positief saldo houdt Stichting Harvest Moon Beets niet meer 
vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de 
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voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de 
instelling.  

BESCHIKKEN OVER VERMOGEN VAN DE STICHTING 

Op grond van de statuten van stichting Harvest Moon Beets en haar 
feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon 
doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. 
Concreet betekent dit dat een bestuurder niet over het vermogen 
van de stichting kan beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. 
Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie van 
bestuurder van de stichting mag daarom geen meerderheid van de 
zeggenschap hebben over het vermogen van de stichting. Om de 
onafhankelijkheid van de Stichting te waarborgen bestaat het 
bestuur uit minimaal twee personen met gelijkheid van stemmen.  
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 ORGANISATIE 
ALGEMEEN 

Stichting Harvest Moon Beets heeft een bestuur van minimaal twee 
personen. Op het moment van schrijven bestaat het bestuur uit zes 
personen waarbij Saskia Droog onze voorzitter is. Het bestuur wordt 
ondersteund door plusminus twintig vrijwilligers. Het bestuur 
kenmerkt zich door een breed scala aan competenties en 
vaardigheden waardoor we kunnen stellen dat we een stevige 
organisatie hebben. 

BELONINGSBELEID 

De leden van het bestuur van stichting Harvest Moon Beets 
ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden (art. 3, lid 5 
van de statuten). Onkosten, gemaakt in het kader van het 
uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet 
bovenmatig. Er worden geen vacatiegelden betaald. De stichting 
heeft geen personeel in dienst.  

ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE 

Stichting Harvest Moon Beets voert een financiële administratie. Uit 
deze administratie blijkt wat de aard en omvang van de inkomsten, 
uitgaven en het vermogen is. De ontvangen gelden, worden 
aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van 
de Stichting. Na aftrek van de uitgaven zal het eventueel 
overgebleven geld op de rekening van de stichting blijven en 
worden benut voor toekomstige activiteiten. Ook wordt per jaar 
bekeken of een deel van een eventueel batig sado aan een 
regionaal goed doel wordt gedoneerd.  

Aan het einde van het boekjaar, dat loopt van 1 januari tot 31 
december, sluit de penningmeester de boeken. Hierna stelt de 
penningmeester, namens het bestuur, de jaarstukken op bestaande 
uit de winst- en verliesrekening en de jaarrekening. Na goedkeuring 
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door het voltallige bestuur worden deze stukken ter controle 
voorgelegd aan een onafhankelijk kascommissie (bestaande uit 
twee leden van het vrijwilligersteam). Bij goedkeuring worden de 
stukken door de leden van de kascommissie ondertekend waarmee 
decharge wordt verleend aan het gehele bestuur.  
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 COMMUNICATIE 
PUBLICATIEPLICHT 

Stichting Harvest Moon Beets voldoet aan haar publicatieplichten 
via de website: http://harvestmoonfestival.nl/anbi 

COMMUNICATIEKANALEN 

Website 

Stichting Harvest Moon Beets beschikt over haar eigen website, 
http://harvestmoonfestival.nl welke het primaire 
communicatiekanaal is van de Stichting. Op de website staan alle 
officiële openbare documenten evenals nieuws, aankondigingen en 
het programma van het aankomende festival. 

Facebook 

Via de Facebookpagina van de Stichting 
(http://facebook.com/harvestmoonbeets/) houden we onze 
bezoekers, belangstellenden en dorpsgenoten regelmatig op de 
hoogte. Ook doen we promotie via Facebook door middel van 
gerichte advertenties. 

Fysieke promotie 

Van het festival worden flyers en posters verspreid. Ook worden er 
grote ‘banners’ langs de doorgaande wegen rondom het dorp 
geplaatst om de aandacht op het festival te richten. 

Lokale media 

De Stichting zoekt actief de lokale media op om het festival te 
promoten. We zoeken bijvoorbeeld hulp van: 

- Stadskrant Edam 
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- De Vooruitgang 
- Weekblad Nieuw Volendam 
- Lokale Omroep Volendam Edam 
- RTV Noord-Holland 

 



 BEGROTING 
Inkomsten	 		 Uitgaven	 		

Omschrijving	 Bedrag	 Omschrijving	 Bedrag	

Parkeergelden	 	€250		 Kraamhuur	 	€450		
Kraamverhuur	 	€450		 Artiestenfee	 	€2.000		
Kinderspelen	 	€50		 Kinderspelen	 	€250		
Verkoop	kalenders	 	€750		 Decoraties	 	€50		
Sponsoren	 	€3.500		 Verzekeringen	 	€200		
Inschrijvingen	Missverkiezing	 	€150		 Drukwerk	 	€1.250		
Subsidie	 	€1.500		 Overige	promotie	 	€350		
		 		 Catering	vrijwilligers	 	€250		
		 		 Website	 	€100		
		 		 Verzorging	sponsoren	 	€500		
		 		 Administratiekosten	 	€100		
		 		 Oprichtingskosten	Stichting	 	€500		
		 		 Onvoorzien	 	€650		
		 		 	 		
TOTAAL	 	€6.650		 TOTAAL	 	€6.650		

		 		 		 		

 


