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1. Inleiding 
 
Het Sunny Court Festival is een (in principe) jaarlijks terugkerend eendaags muziekfestival 
dat in 2005 voor de eerste keer werd georganiseerd. De Stichting Sunny Court festival is bij 
notariële akte opgericht op 13 juli 2018. 
 
De stichting zet zich ervoor in om buurtbewoners van de Haagse wijken Duinoord en 
Zeeheldenkwartier op een unieke, historische plek (het Sunny Court park aan de Laan van 
Meerdervoort ter hoogte van nr. 189) te verbinden door middel van muziek en daarmee de 
gemeenschapszin en betrokkenheid bij de buurt te bevorderen.  
 
Om dit te kunnen doen, heeft de stichting voldoende vrijwilligers nodig om het festival te 
organiseren alsmede voldoende financiële middelen om de kosten te kunnen dekken. In 
2017 was aan beide gebrek, waardoor het festival dat jaar voor het eerst in haar bestaan 
geen doorgang kon vinden. Dat was een grote teleurstelling voor bewoners en sponsoren. 
Direct omwonenden van het Sunny Court park hebben daarom extra steun aangeboden aan 
de hoofdorganisatoren van eerdere jaren, waardoor het festival in 2018 haar 12e editie 
beleeft.  

 
 

2. Missie, doel en strategie 
 

Het bevorderen van de sociale verbondenheid door middel van muziek is het doel van de 
Stichting Sunny Court Festival. Hiertoe organiseert de Stichting een (in principe) jaarlijks 
terugkerend muziekfestival in het Sunny Court park waarbij het publiek kennis kan maken 
met diverse muziekstijlen. Op één podium wordt een gratis toegankelijk concert 
geprogrammeerd met na elkaar zowel klassieke als moderne / jazz muziek, met de kwaliteit 
van een ‘groot’ podium.  
 
De statutaire doelstelling van de stichting Sunny Court Festival luidt: het bevorderen van de 
sociale cohesie in de wijken Duinoord en Zeeheldenkwartier in de gemeente ’s-Gravenhage 
door het organiseren van een (muziek)festival en voorts al hetgeen met een en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 
zin van het woord.  
 
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

• het organiseren van een (muziek)festival; 
• het verwerven van gelden door middel van bijdragen van particulieren, ondernemers 

en overheid om bovenstaande mogelijk te maken; 
• alle andere wettelijke activiteiten en middelen, welke voor het doel van de stichting 

nuttig en bevorderlijk kunnen zijn. 
 
 

3. Activiteiten van de stichting 
 

De werkzaamheden van de stichting bestaan uit alles wat nodig is voor het voorbereiden en 
organiseren van het jaarlijkse muziekfestival. Belangrijke activiteiten hierin zijn onder 
andere: 

• het verwerven van gelden bij donateurs en subsidieverstrekkers; 

• het zorgdragen voor de programmering van muzikanten 

• het leggen en onderhouden van contact met de gemeente en leveranciers; 

• het ontwerpen en realiseren van communicatie & PR rondom het evenement; 

• de opbouw, begeleiding en afbouw van het evenement zelf.  



3 
 

 
Daarnaast zorgt het stichtingsbestuur voor al het administratieve en vermogensbeheer van 
het Sunny Court Festival. De stichting heeft met haar algemeen nuttige activiteiten geen 
winstoogmerk.  
 
 

4. Organisatie gegevens 
 
Algemene gegevens van de stichting: 

• Website: www.sunnycourtfestival.nl 

• E-mailadres: info@sunnycourtfestival.nl 

• Postadres: Stichting Sunny Court Festival, Obrechtstraat 136, 2517 VZ Den Haag 

• KVK-nummer: 72140216 

• RSIN nummer: 859002408 
 
 

5. Bestuur 
 
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting en is belast met de uitvoering van de besluiten 
van het bestuur en de uitvoering van het beleidsplan. De vertegenwoordigingsbevoegdheid 
komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.  
 
Het bestuur van de stichting heeft haar zetel in de gemeente ’s-Gravenhage en bestaat uit: 

• Voorzitter: Evalien van Vliet-Timmers   

• Secretaris: Lotje Hautvast-Beijnvoort  

• Penningmeester: Sandra van Dijk 
 
Naast het bestuur heeft de stichting de volgende leden: 

• Lid: Pier Bish     

• Lid: Marieke de Vries-van Woerden 
 
Alle (bestuurs)leden zijn als vrijwilliger aan de Stichting Sunny Court Festival verbonden en 
genieten geen beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting. Aan hen 
kunnen wel vergoedingen voor in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten en 
minimale vacatiegelden worden uitgekeerd. Alle aan bestuursleden betaalde vergoedingen 
worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.  
 
Daarnaast maakt de stichting op en rond de dag van het festival de stichting bij gelegenheid 
gebruik van extra vrijwilligers die eveneens geen beloning ontvangen voor hun inzet.  
 
 

6. Vermogen en financiën  
 
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 

• Subsidies en donaties;  

• Revenuen uit haar activiteiten en vergoeding voor verleende diensten;  

• Hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze 
verkrijgt. 

 
Bij vereffening wordt een eventueel batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een door 
het bestuur aan te wijzen “Algemeen Nut Beogende Instelling” met een soortgelijke 
doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het 
algemeen nu beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.  

mailto:info@sunnycourtfestival.nl
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Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar en per het einde van ieder 
boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door het bestuur 
een jaarverslag met daarin een balans en staat van baten en lasten met toelichting over het 
geëigende boekjaar opgemaakt. De jaarstukken worden vervolgens door het bestuur 
vastgesteld en openbaar gemaakt via de website van de stichting 
(www.sunnycourtfestival.nl), met inachtneming van de terzake door de wet voorgeschreven 
termijnen. Daarnaast verzorgt de penningmeester, indien gevraagd, een separate 
(financiële) verantwoording richting donateurs en subsidiegevers.  
 
Voor haar financiële administratie beschikt de stichting over een zakelijke betaalrekening bij 
de Rabobank waarop de verworven gelden binnen komen en vanwaar alle kosten voor het 
Sunny Court Festival betaald worden. Voor het financiële beheer van de stichting zorgt de 
penningmeester voor een actueel financieringsplan en begroting voor iedere jaareditie van 
het festival.  
 
Baten: concept financieringsplan Sunny Court Festival editie 2018 

Dekking Bedrag 
 

Sponsoring lokale ondernemers € 1850,-- 

Subsidie deelgemeente Scheveningen € 1000,-- 

Bijdrage Fonds 1818 € 2500,-- (maximale bedrag) 

Vrijwillige bijdrage bezoekers en eigen bijdrage € 1250,-- 

 
Totaal nodig 

 
€ 6442,-- 

 

Lasten: concept begroting Sunny Court Festival editie 2018 

Kostenpost Bedrag 

Programmering klassiek € 1200,-- 

Programmering jazz € 1200,-- 

Huur van geluid en -techniek 
Inclusief op- en afbouw en transport 

€ 720,-- 

Huur podium 
Inclusief op- en afbouw en transport 

€ 835,- 

Rode Kruis EHBO-voorziening 2 personen € 122,- 

Huur licht € 200,-  

Huur toiletcabine € 160,-- 

Verouderde website opnieuw bouwen en vormgeven € 355,-- 

Vormgeving alle drukwerk € 250,- 

Drukwerk posters, flyers  € 150,-- 

Maaltijden, drinken musici € 200,-- 

Maaltijden, drinken crew € 100,-- 

Attentie voor sponsoren  € 100,-- 

Huur elektriciteit € 75,-- 

Huur afvalbakken, tafels € 100,-- 

Huur stoelen € 75,-- 

Parkeergeld musici € 50,-- 

Aanschaf materialen festival t.b.v. sponsorwerving, 
aankleding park, enz. tijdens festival 

€ 100,-- 

Oprichten Stichting bij notaris € 450,- 

 
Totaal 

 
€ 6442,-- 
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