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Verslag Stichting Haringparty Almere, Almere
1

Algemeen

Stichting Haringparty Almere is opgericht op 29 januari 2018 en gevestigd in Almere.
De stichting stelt zich ten doel om jaarlijks door de aangesloten Almeerse serviceclubs een
haringparty te laten organiseren met als doel geld in te zamelen voor één of meer goede doelen
in Almere.
In 2019 zijn de deelnemende serviceclubs:
Rotary Club Almere;
Rotary Club Almere Weerwater;
Rotary Club Almere Newtown;
Rotaract Almere;
Inner Wheel Almere-’t Gooi.
Het bestuur van Stichting Haringparty Almere wordt gevormd door:
mevrouw S.A.M. Torken-Kampman (voorzitter; namens Inner Wheel Almere - ‘t Gooi);
de heer P.H.M. Offerman (secretaris; namens Rotary Club Almere Weerwater);
de heer N. van Schaik (penningmeester; namens Rotary Club Almere);
de heer P. de Haan (namens Rotary Club Almere Newtown)
de heer J.P. Wegbrans (namens Rotaract Almere).
Het bestuur heeft een haringparty commissie ingesteld met één vertegenwoordiger uit elke
deelnemende serviceclub. De haringparty commissie is gedurende 2019 gevormd door:
de heer R. Werkhoven (namens Rotary Club Almere Newtown);
mevrouw A. van Haga (namens Rotaract Almere);
de heer A. van der Meer (namens Rotary Club Almere Weerwater);
mevrouw K. van Poelvoorde (namens Inner Wheel Almere - ‘t Gooi);
de heer B.A. Spelbos (namens Rotary Club Almere).
Het bestuur en de haringparty commissie hebben in 2019 negen keer gezamenlijk vergadert.
De vergaderingen stonden allen in het teken van het organiseren van de haringparty 2019 en de
voorbereiding van de haringparty 2020. De gespreksonderwerpen variëren tussen de keuze van
de goede doelen tot het draaiboek van het evenement, het werven van sponsors alsmede de
evaluatie van het evenement.
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De Haringparty 2019

De haringparty is in 2019 voor de derde keer georganiseerd bij Bakboord in Almere-Haven.
De bijeenkomst is bezocht door 250 betalende bezoekers en dat is gelijk ook het
maximumaantal bezoekers dat is toegestaan op basis van de vergunning zoals deze is afgegeven
door de Gemeente Almere. Het weer op 26 juni 2019 was prachtig en heeft positief bijgedragen
aan de sfeer bij het evenement.
Franc Weerwind, vanuit zijn rol als burgemeester van Almere, heeft de haringparty geopend.
Annemarie Jorritsma heeft op de haar bekende wijze de veiling van het eerste haring vaatje en
de veilingitems geleid. De avond is namens de haringpartycommissie geleid door Paul Offerman
en Ben Spelbos.
De opbrengst van de veiling bedroeg € 21.600 en was daarmee een kleine € 10.000 lager ten
opzichte van 2018. Per saldo een prachtige opbrengst.
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De verkoop van de maatjespakketten en de sponsorinkomsten bedroegen dit jaar € 18.059,17
en de kosten van het evenement (inclusief de bedrijfskosten van de Stichting) € 18.339,52.
Aan Jolien Hoek, directeur van de VMCA, is een cheque van € 10.500 overhandigd ter dekking
van de kosten van een tweetal vakantieweken voor jonge mantelzorgers. Aan Cindy Hoebdar is
een cheque van € 10.500 voor de realisatie van een herinrichting van de keuken van Broodje
Hagelslag.
Het bestuur en de commissie zijn de sponsoren, de bezoekers, de toeleveranciers en de
vrijwilligers veel dank verschuldigd voor hun bijdrage aan de haringparty 2019. Zonder deze
inbreng is het succesvol organiseren van een dergelijk evenement niet mogelijk.
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De Haringparty 2020

De haringparty 2020 zal op 24 juni 2020 worden georganiseerd wederom bij Bakboord in
Almere-Haven. In november/december 2019 heeft de selectie van de goede doelen voor 2020
plaatsgevonden.
In totaal hebben vijf organisaties een presentatie gehouden voor de haringparty commissie. Na
wikken en wegen is besloten om het project ‘De Tovertafel’ van Almere Jungle en het project
‘inrichting van een woonkamer’ van de Stichting Weet hoe je leeft als goede doelen voor 2020 te
kiezen.
De Stichting heeft als insteek om het evenement 2020 wederom beter te organiseren dan het
evenement 2019. De opstelling van de tent zal worden aangepast en er zullen zitplaatsen
worden gecreëerd voor de veiling. Het bedrijfsleven Almere zal met gerichte acties worden
benaderd om de belangstelling voor het evenement te verhogen.
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Korte samenvatting van de financiële positie en exploitatieresultaat 2019

Het evenement 2019 heeft een exploitatieoverschot opgeleverd van € 938,09.
De Stichting streeft naar een financiële buffer tussen de € 1.500 en € 2.500 per einde van een
kalenderjaar. Deze buffer is per 31 december 2019 beschikbaar.
Stichting Haringparty Almere heeft geen verplichtingen of schulden anders dan (beperkte)
kosten met betrekking tot het operationeel houden van de website, het aanhouden van een
bankrekening en de lopende bedrijfsverzekering.
Binnen de Stichting wordt gewerkt volgens het principe ‘eerst geld verdienen en dan geld
uitgeven’.
De liquide middelen van de Stichting bedragen per 31 december 2019 € 3.036,14 en het eigen
vermogen bedraagt € 2.709,63.
Almere, 1 maart 2020,
Het bestuur van Stichting Haringparty Almere
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Financieel overzicht

1 Balans per 31 december 2019
31-12-2019

Activa

31-12-2018

€

€

Vlottende activa
Overige vorderingen en vooruitbetaalde posten
Liquide middelen

71,93
3.036,14

0,00
1.771,54

Totaal activa

3.108,07

1.771,54

2.709,63

1.771,54

398,44

0,00

3.108,07

1.771,54

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Vlottende passiva
Overige schulden en nog te betalen posten
Totaal passiva

2 Exploitatierekening over 2019
2019
€

Opbrengsten
Projectopbrengsten
Projectkosten
Donatie goede doelen

€

29 januari – 31 december
2018
€

40.277,61
16.947,61
21.000,00

Project surplus
Kosten
Bedrijfskosten van de Stichting
Exploitatieoverschot
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€
51.952,51

19.202,65
32.000,00
37.947,61

51.202,65

2.329,70

749,87

1.391,61

507,13

938,09

242,74
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Toelichting op de balans per 31 december 2019 en de
exploitatierekening over het jaar 2019
1

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

In het financieel verslag is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. Het financieel verslag
is opgesteld op basis van historische kosten.

Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Resultaatbepalingsgrondslagen
Onder de projectopbrengsten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen uit
hoofde van de aanwezigheid bij de haringparty en de veiling.
De projectkosten omvat de kosten zoals deze door derden in rekening zijn gebracht in verband
met de organisatie van het evenement.
De Stichting heeft als uitgangspunt dat nagenoeg de gehele opbrengst van het evenement, onder
aftrek van de bedrijfskosten van de Stichting, wordt uitbetaald als donatie aan de goede doelen.
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Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

Liquide middelen

De liquide middelen per 31 december 2019 omvat de bankrekening van de stichting met een
saldo van € 3.036,14.
Het bestuur van de stichting hanteert als richtlijn een minimumsaldo aan liquide middelen van
zo tussen de € 1.500 en € 2.500, ter dekking van de bedrijfskosten van de Stichting.

Algemene reserve

De algemene reserve bedraagt per 31 december 2019 € 2.709,63. Het resultaat over 2019 van
€ 938,09 is toegevoegd aan de algemene reserve.

Stichting Haringparty Almere. Secretariaat: Sportmark 77, 1355 KE Almere. KvK. 70775990. Tel: 036-5470990
IBAN NL86 RABO 0327 7329 89 URL: www.haringpartyalmere.nl mail: info@haringpartyalmere.nl.
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