Toelichting ANBI status
Doelstelling
Het organiseren van grootschalige meezingevenementen (gratis toegankelijk of tegen een zeer
geringe bijdrage), voor en door Roosendaal en omgeving, waarin het publiek de artiest is en in de
spotlight staat.

Hoofdlijnen
Gedurende het jaar organiseert Stichting Roosendaal Zingt twee (voorheen vier) meezingevenementen: Roosendaal Zingt Zomer en Roosendaal Zingt Carnaval.
Bij het zomerevenement is het streven om lokale bands, artiesten, zangers, zangeressen,
dansgroepen en anderen een podium te bieden. Het uitgangspunt hierbij is om zodoende een
link te leggen naar het lokale verenigingsleven.
Bij het carnavalsevenement treden louter lokale zeulbands op, die authentieke Roosendaalse
carnavalsnummers brengen.
Beide evenementen hebben als doelstelling om met lokale sponsoring een sluitende begroting te
hebben.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond tot 4 juli 2018 uit:
H.C.G.M. Hopstaken (Eric) – Voorzitter
T.A. van Seeters (Theo) – Penningmeester
S.A. Schaap-Hamersma (Sonja) – Lid

A.H.J. Verstijlen (André) – lid
Vanaf 4 juli 2018 bestaat het bestuur uit:
T.P.A.M. Reynaers (Tobias) – Voorzitter
P.C.A. van den Berg (Paul) – Secretaris/Penningmeester
A. Brouwers (Ad) – Lid
N. Abels (Nicole) – Lid
C.J.A. van den Berg-Broos (Carlàn) – Lid

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en andere leden van de Stichting Roosendaal Zingt werken onbezoldigd en

krijgen geen enkele vergoeding voor welke werkzaamheden dan ook. Sponsoren en andere
donateurs krijgen een beperkte reclame-uiting tijdens de evenementen.

Balans en staat van baten en lasten van de afgelopen twee jaren met toelichting
Inkomsten RZ 2016

Begroting

Kosten RZ 2016

Begroting

Sponsor inkomsten

2.500

Podium, licht, geluid

4.500

Droge horeca (food trucks)

4.000

RZ kosten (zie separate tabel)

9.110

Natte horeca (netto marge)

8.800

Artiesten: Impakt

Subsidie gemeente

4.000

Artiesten: Stoot

400
2.000
400

Artiesten: DJ
Artiesten: Hans Dulfer

-

Artiesten: Vocalisten

250

Artiesten: Voorprogramma

400

Aggregaten + Toiletten

1.500

Water
Totaal inkomsten

€ 19.300

500
€ 19.060

Totaal kosten

In kalenderjaar 2016 zijn wij voor het eerst uitgeweken naar een andere locatie vanwege gebrek
aan sponsoren. Wij zijn een samenwerking aangegaan met een horecapartner en hierdoor
hebben wij een driedaags-evenement kunnen neerzetten. Het resultaat was net positief.

Inkomsten RZ 2017

Begroting

Kosten RZ 2017

Saldo 2016

4.573,71

Bankkosten

Subsidie

8.000,00

Omzetbelasting

RZ Carnaval
RZ Festival / Zomer
RZ Proeftuin
RZ Kerst resultaat
RZ 2016 Afrekening

0,00
9.894,56
0,00
3.884,00
994,37

Begroting
170
-/-

2.774

RZ Carnaval

600

RZ Festival / Zomer

15.352

RZ Proeftuin

1.222

RZ Kerst 2017

8.374

Facebook betaalde berichten

200

Website, inclusief hosting

200

Teamuitgaven

600

Verzekeringen

243

Vergaderkosten 2016

346

Voorziening lopende kosten
2018

300

Opbouw reserve
Totaal inkomsten

€ 26.352,27

Totaal kosten

1.000
€

25.834

In kalenderjaar 2017 hebben wij een aanzet gegeven tot vier evenementen vanuit onze
doelstellingen. Het zomerevenement, wat al jaren het grootste evenement is, is weer

georganiseerd in samenwerking met de partner van 2016. Wij zijn hierbij uitgeweken naar een
nieuwe locatie, wat ertoe heeft geleid dat wij voor een hogere subsidie in aanmerking kwamen.
Hierdoor is het uiteindelijke resultaat t.o.v. 2016 verbeterd.
De andere evenementen hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Voor 2018 zal een
herbezinning plaats moeten vinden of wij dit wel kunnen organiseren, vooral vanuit financieel
oogpunt. Het aantal sponsoren is ongeveer hetzelfde gebleven.

