In het kader van ANBI-richtlijnen publiceert de stichting over het jaar 2014 de navolgende informatie:
Organisatie:
Publieksnaam:
KvK:
Fiscaalnummer:
Postadres:
Doelstelling:

Stichting Internationale Ballonfiësta Barneveld (SIBB).
Ballonfiësta Barneveld.
08117702
812281287 (ook wel RSIN)
Postbus 91, 3770 AB BARNEVELD
Het organiseren van een meer-daags ballonevenement, wat plaats vindt in de maand
augustus. Dit wordt ingevuld met maximaal 35 (hete)luchtballonnen, waaronder
special shapes. Er wordt gestreefd naar een kosten effectieve invulling om bij een
batig saldo een donatie te doen aan een sociaal-maatschappelijk doel binnen de
gemeente Barneveld.
Beleidsplan:
Jaarlijks wordt een beleidsplan geactualiseerd met daarin de scope van het evenement.
Dit omvat:
 Activiteit
Het organiseren van een evenement met maximaal 35 (hete)luchtballonnen.
 Fondswerving
Circa 150 (lokale) ondernemers sluiten een sponsorovereenkomst met een waarde
tussen €275,- en €16.500,-. Hiervoor ontvangen zij o.a. reclame-uitingen, VIPtoegangskaarten en ballonvaarten. Verder zijn er inkomsten uit donaties en
toegangskaarten publiek.
 Vermogensbeheer De financiële middelen zijn ondergebracht bij een bankinstelling.
 Besteding
De financiële middelen worden benut voor het bekostigen van; de inrichting van het
evenementterrein; de huur van ballonnen; communicatie & PR; programmakosten; de
kosten van catering voor ballonteams en circa 125 vrijwilligers die nodig zijn om het
evenement in goede banen te leiden en tot slot organisatiekosten waaronder diverse
leges, huur terrein, etc.
Het netto resultaat wordt jaarlijks gedoneerd aan sociaal-maatschappelijke, (ANBIgeregistreerde) doelen binnen de Gemeente Barneveld.
De uitvoering van de activiteiten zijn afhankelijk van het weertype waardoor
afgelasting kan plaatsvinden. Dit resulteert in minder inkomsten. Om in de reeds
gemaakte kosten te kunnen voorzien heeft de stichting een weerstandsvermogen van
circa €100.000,Bestuurders:
De stichting kent statutair een voorzitter, penningmeester, secretaris en drie
bestuursleden. Zij hebben gezamenlijke bevoegdheid.
Voorzitter:
Dhr. A.J.H.M. de Jong.
Penningmeester:
Dhr. E. Druijff
Secretaris:
Dhr. A.C. van Herk.
Bestuurslid:
Dhr. H.R. van der Zande.
Bestuurslid:
Dhr. J.M. van Delen.
Beloningsbeleid:
Zowel bestuurders als vrijwilligers vervullen hun taak op basis van vrijwilligheid, er
vindt geen beloning plaats.
Wettelijke rollen:
Hieronder vallen o.a. Flight director, Launch masters, Ambulancepersoneel. Zij
ontvangen een (minimale) vergoeding die passend is bij die rol.
Activiteiten:
Het evenement vindt plaats op “De Koewei”, een gedeelte van het Landgoed, achter
“Huize De Schaffelaar” aan de Stationsstraat in Barneveld. De ballonnen worden
geprepareerd en stijgen zij op met hun passagiers. In een tussenprogramma worden
publieks- en kindvriendelijke activiteiten ingevuld, b.v. het lopen in een met koude
lucht gevulde ballon, trucks, historische legervoertuigen, etc. Als afsluiting is er met
een zevental ballonnen een nightglow gecombineerd met een lasershow.
Balanstotaal per 31-12-’14 €
91.032,Baten 2014:
€ 223.535,Lasten 2014:
€ 249.926,Rentebaten 2014:
€
414,Batig saldo 2014:
€ -25.977,Donatie doelen 2014:
€
0,Saldo van B&L
€ -25.977,- wat ten laste komt aan het weerstandvermogen
Zie voor de detaillering van de cijfers de door “Visser en Visser Accountants” opgestelde “Publicatiebalans &
resultaat 2014” in menu:“ Organisatie” en “ANBI”

