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Inleiding: 
Op 1 oktober 2014 is Stichting Het Feest! opgericht.  
Stichting Het Feest! is opgericht door voorzitter Margreet van Roemburg. Margreet van Roemburg 
heeft zich voor de oprichting van Stichting Het Feest! op persoonlijke titel alsmede vanuit haar 
onderneming Herome Cosmetics ingezet voor goede doelen die zich inzetten voor kinderen. In 2013 
heeft Herome Cosmetics een substanstiele bijdrage geleverd aan goede doelen die zich inzetten 
voor kinderen in Nederland.  
 
In 2014 is besloten dat om echt ‘serieus’ geld en aandacht voor goede doelen die zich inzetten voor 
kinderen te kunnen generen hiervoor een stichting opgericht zal worden. Stichting Het Feest! 
De stichting heeft ten doel het inzamelen van geld voor goede doelen die zich inzetten voor 
kinderen, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn. 
 
Gezien de (zeer) recente oprichtingsdatum van de stichting zal het bestuur van de stichting het 
komende jaar zich gaan inzetten om een structurele inkomstenstroom te genereren door de 
stichting verder te professionaliseren. 
Dit beleidsplan en financiele prognose is met zorg, kennis en ervaringen tot heden vastgesteld. 
Stichting  Het Feest! kan inmiddels al rekenen op bijdragen van vele enthousiaste vrijwilligers en de 
verwachte opbrengst van het jaarlijks te houden Prinsessenbal zijn veelbelovend. Naast het jaarlijks 
te organiseren Prinsessenbal is de stichting inmiddels aangevangen met inzamelingsacties waarvan 
de resultaten/opbrengsten ook veelbelovend lijken maar nog niet met concrete bedragen zijn te 
waarderen. 
 
Stichting Het Feest! zal haar verworven fondsen ten goede laten komen aan goede doelen die zich 
inzetten voor kinderen in Nederland, alsmede doelen en initiatieven die hier direct dan wel indirect 
aan zullen bijdragen. 
 
In het beleidsplan 2014 geven wij een toelichting op de organisatie en op welke wijze wij de 
besteding van de ontvangen gelden verantwoorden. Verder is de prognose 2014, 2015 en 2016 
opgenomen. 

 
1. Missie en doelstellingen 



Op 1 oktober 2014 is de volgende missie en doelstelling geformuleerd. 
Stichting Het Feest! zet zich in om zoveel mogelijk fondsen te werven om goede doelen te 
ondersteunen die zich inzetten voor het welzijn van kinderen in Nederland. Stichting Het Feest! vindt 
het belangrijk dat kinderen zich bewust worden van maatschappelijke issues in Nederland en wil 
kinderen motiveren en inspireren om zich in te zetten voor goede doelen die zich inzetten voor 
kinderen. “Voor kinderen, Door kinderen”   
2. Organisatie 
Het bestuur  
Het bestuur van Stichting Het Feest! bestaat uit 3 mensen, het bestuur gezamenlijk heeft 
beslissingsbevoegdheid. De leden van het bestuur staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Het betreffen: 
Margreet van Roemburg  Voorzitter 
Margot Traa    Secretaris 
Raymond Derks    Penningmeester 

Het bestuur vergadert eenmaal per kwartaal fysiek in Amsterdam. Daarnaast worden extra 
vergaderingen ingelast indien er activiteiten op de planning staan. Van deze vergaderingen worden 
notulen opgemaakt. Besluiten worden genomen conform de statuten van de Stichting. 
 
ANBI Status  
De stichting heeft in oktober van dit jaar de ANBI-Status aangevraagd bij de belastingdienst. Op 
datum van opstellen van dit beleidsplan is de aanvraag nog in behandeling bij de belastingdienst. 
 
Wanneer de Stichting de ANBI status heeft verkregen zijn giften aan de Stichting in eerste aanleg 
fiscaal aftrekbaar (op basis van de wetgeving kan in specifieke individuele gevallen anders zijn).  
 
Verantwoording 
Jaarlijks legt de Stichting verantwoording af over de ontvangsten en bestedingen van de gelden in de 
vorm van een financieel jaarverslag. Het eerste jaarverslag zal de periode 1 oktober 2014 tot en met 
31 december 2015 bezien.  
 
Overheadkosten organisatie  
Het bestuur heeft als doelstelling, dat de totale jaarlijkse onkosten maximaal 10% zijn van de totale 
jaarlijkse inkomsten. Indien een hoger % van de verworven fondsen aangewend dient te worden om 
de Stichting haar doelstelling en/of missie te laten volbrengen zal dit nimmer het maximum % 
overschrijden welke de ANBI-status voorschrijft. 

3. Projecten 
Stichting Het Feest! ondersteunt dit jaar (2014) Stichting Jarige Job. Stiching Jarige Job maakt het 
mogelijk voor kinderen om hun verjaardag te vieren waar dit normaliter niet mogelijk zou zijn 
vanwege de (financiele) thuissituatie.  Stichting Het Feest! is hiervoor een intensieve samenwerking 
aangegaan met Stichting Jarige Job om zoveel mogelijk kruisbestuiving te laten plaatsvinden met als 
doel om zowel voor Stichting Het Feest! als Stichting Jarige Job zoveel mogelijk fondsen te werven. 
 
 
4. Ontvangsten en Bestedingen 
4.1 Ontvangsten 
Stichting Het Feest! ontvangt haar gelden voornamelijk op vier manieren: 
1. Door middel van donaties van particulieren of bedrijven;  
2. Door het initieren van activiteiten, eenmalig of jaarlijks terugkerend; 



3. Samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven; 
4. Inzamelingsacties door vrijwilligers/kinderen (door kinderen, voor kinderen) 
 
4.2. Beheer van fondsen 
De Stichting heeft een eigen bankrekening waar de geworven fondsen op gestort worden. Het 
bestuur van Stichting Het Feest! kan besluiten dat onkosten zijn/worden gemaakt voor het werven 
van de fondsen welke uitgekeerd dienen te worden. Stichting Het Feest zal in beginsel alleen deze 
onkosten vergoeden die op dagelijkse basis noodzakelijk zijn om fondsen te werven. Toekenning of 
uitkering van enige onkostenvergoeding geschiedt bij besluit van het bestuur van Stichting Het 
Feest! 
 
4.3. Besteden van fondsen 
Jaarlijks, tijdens de laatste bijeenkomst van het kalenderjaar, zal bij besluit van het bestuur van 
Stichting Het Feest! de goede doelen worden gekozen alsmede de hoogte (% of absoluut) van de uit 
te keren donatie aan de betreffende  goede doelen. 
Enige onkosten welke gedurende het kalenderjaar gemaakt worden om fondsen te werven voor 
Stichting Het Feest! zullen bij besluit van het bestuur van Stichting Het Feest! worden toegekend. 
 
In januari 2016 zal een financieel jaarverslag worden opgesteld voor de periode 1 oktober 2014 tot 
en met 31 december 2015. Eens per kwartaal zal bij besluit van het bestuur een voorlopig baten- en 
lastenstaat worden opgemaakt en een voorlopige besteding/toekenning worden geformuleerd. 
 
5.  
Prognose 2014 
Voor het jaar 2014, welke loopt van 1 oktober  tot en met 31 december voor Stichting Het Feest!, is 
op basis van de huidige activiteiten en resultaten de verwachting dat Stichting Het Feest! €20.000 
aan fondsen zal werven. 
Enige onkosten voor de fondsenwervende activiteiten verwachten tot een minimum te kunnen 
beperken door inzet van vrijwilligers, het bestuur van Stichting Het Feest! zet zich in op basis van 
vrijwilligheid voor het jaar 2014 alsmede bijdragen vanuit het bedrijfsleven.  
 
Prognose 2015 
€ 30.000 verwachte opbrengsten door fondsenwervende activiteiten. Op basis van ervaringen en 
resultaten op het moment van opstellen van dit beleidsplan. 

Prognose 2016 
€ 60.000 verwachte opbrengsten door fondsenwervende activiteiten. Op basis van ervaringen en 
resultaten op het moment van opstellen van dit beleidsplan. 
 
 
 
 
 
 

6.  
Activiteiten (http://stichtinghetfeest.nl/over-stichting-het-feest/)  
November 
(Pilot) Inzamelingsactie door kinderen voor kinderen in een drietal gemeenten in Nederland in 
samenwerking met een zestal basisscholen. 
Op basis van deze pilot zal besloten kunnen worden of de inzamelingsactie in 2015 herhaald zal 

http://stichtinghetfeest.nl/over-stichting-het-feest/


worden en grootschaliger neergezet kan worden. 
 
14 December 
Het Prinsessenbal 2014. Een intiatief van Herome Cosmetics ten bate van Stichting Het Feest! 
Het prinsessenbal is de afsluiting van de fondsenwervende activiteiten voor het kalenderjaar van 
Stichting Het Feest! 
 
Uiterlijk 31/12/2014 
Vergadering bestuur Stichting Het Feest! 
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