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Inleiding 
De Stichting Aemstie Alive is opgericht in oktober 2005. De stichting heeft als doelstelling 
om in de stille wintermaanden, bij voorkeur het laatste weekend van januari, een 
evenement te organiseren voor de inwoners van Zeeland. Met in het bijzonder 
Schouwen-Duiveland. Geen enkele leeftijdsgroep wordt uitgesloten dus is er voor iedere 
leeftijdscategorie en doelgroep een evenement geënt op de doelgroep en de financiële 
draagkracht van deze doelgroep. 

Algemene gegevens 
Stichting Aemstie Alive is gevestigd op Appelmeet 13, 4328CK te Burgh-Haamstede en 
heeft als oprichtingsdatum 13 oktober 2005 en staat geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 22059177 en RSIN 815642258. 
 
De samenstelling van het dagelijks bestuur bestaat uit: 
 
Hans Verduijn - Voorzitter 
Nic-Jan Schrier - Penningmeester 
Ben Latooij - Secretaris 
Christian Schot - Bestuurslid 
Leo Gildevoet -  Bestuurslid 

Missie en visie 

Visie 

De sociale cohesie en interactie vergroten bij de inwoners van Schouwen-Duiveland door 
middel van een muziekfestival. 

Wat we doen (onze missie) 

Stichting Aemstie Alive organiseert het festival Aemstie Alive en probeert daarmee binnen 
verschillende doelgroepen en hun budget de sociale cohesie en interactie te vergroten op 
Schouwen-Duiveland. 
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Doelstellingen en Doelgroepen 

Algemene doelstelling 

Het festival Aemstie Alive heeft ten doel het organiseren van een laagdrempelig 
meerdaags evenement voor en door elke doelgroep van Schouwen-Duiveland waarbij het 
stimuleren van de sociale cohesie voor deze doelgroepen gedurende de wintermaanden 
centraal staat, dit alles uitsluitend georganiseerd door vrijwilligers. 
Het festival wordt breed uitgedragen door gemeente en non-profit organisaties. 

Goud voor Oud 

Tijdens het festival is er op de donderdag Goud voor Oud. Hierbij worden ouderen van 
Schouwen-Duiveland opgehaald per bus bij de diverse zorgcentra, krijgen ze een volledig 
verzorgde dag met gratis eten en drinken en met artiesten van landelijke bekendheid. 
 
De doelstelling(en) die we specifiek voor het evenement Goud voor Oud hebben is als 
volgt te formuleren: 
“De oudste en meest hulpbehoevende inwoners van Schouwen-Duiveland kosteloos één 
van de mooiste en indrukwekkendste dagen van het jaar te laten beleven.”  
“De oudste en meest hulpbehoevende inwoners van Schouwen-Duiveland geheel verzorgd 
een fantastische middag bezorgen om de eenzaamheid gedurende de wintermaanden te 
verlichten” 

Teenagers Go Aemstie Alive 

Op vrijdag wordt de gehele locatie omgebouwd en geschikt gemaakt voor het teenager 
gedeelte van Aemstie Alive 
 
De doelstellingen voor de Teenagers avond is om: 
 
“De jeugd van Schouwen-Duiveland gedurende de rustige wintermaanden een gratis 
non-alcohol evenement met artiesten van landelijke bekendheid bieden.” 
 
“De jeugd van Schouwen-Duiveland door middel van maatschappelijke stages bekend 
laten maken met de benodigde vaardigheden en verantwoordelijkheden welke komen 
kijken bij het organiseren van een grootschalig evenement voor de lokale bevolking” 
 
“De jeugd van Schouwen-Duiveland naast optredens ook activiteiten en workshops aan te 
bieden om de sociale cohesie te verbeteren” 
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Kidsparty 

Op zaterdagmiddag is er voor alle kinderen van Schouwen-Duiveland een professionele 
kindermusical welke landelijke bekendheid geniet, hierbij wordt er enkel voor de kinderen 
betaald. Begeleiding mag gratis mee naar binnen, dit alles om de drempel voor iedereen 
zo laag mogelijk te houden. 
  
“De kinderen van Schouwen-Duiveland een leuke middag met een bekende musical aan te 
bieden zonder dat de kinderen het slachtoffer mogen worden van de portemonnee van de 
ouders.” 

Aemstie Alive (zaterdagavond) 

Op zaterdagavond barst er een groots feest los , Aemstie Alive zelf. Een feest voor jong en 
oud welke de stichting in staat stelt het gehele festival met alle evenementen en 
activiteiten   
kostendekkend te maken. Ook deze avond willen we voor alle doelgroepen zo 
laagdrempelig mogelijk houden. 
 
De doelstelling voor de zaterdagavond is; 
Een laagdrempelig evenement georganiseerd door en voor inwoners van 
Schouwen-Duiveland waarbij we de sociale cohesie willen stimuleren, het evenement is 
ondersteund en dragen voor het gehele festival. 

Organisatiestructuur 
Het bestuur van Stichting Aemstie Alive bestaat uit twee delen. Het algemeen bestuur 
(AB) en het dagelijks bestuur (DB).  
Het algemeen bestuur is een grotere groep mensen die een afspiegeling zijn van de 
doelgroepen welke het festival bedient. 
Besluitvormingen vinden altijd plaats in het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur is 
eindverantwoordelijk voor het festival en heeft door de kleinere samenstelling meer 
slagkracht om snel te schakelen. 
 
Het Algemeen bestuur heeft wekelijks zijn vergadering en houdt na het evenement de 
vergaderingen in de maand Februari gereserveerd voor interne en externe evaluatie 
momenten. 

 

   

4 



Dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur bestaat uit: 
 
Hans Verduijn - Voorzitter 
Nic-Jan Schrier - Penningmeester 
Ben Latooij - Secretaris 
Christian Schot - Bestuurslid 
Leo Gildevoet - Bestuurslid 

Algemeen bestuur 

Het algemeen bestuur zoals dat operationeel is staat in de onderstaande tabel beschreven 
samen met hun verantwoordelijkheden binnen het algemeen bestuur en tijdens het 
festival zelf. 
 

Verantwoordelijk voor:  Naam 

Floor-management  Hans Verduyn 

Techniek 
Christian Schot 
Martijn den Boer 

Logistiek 
Marko de Bil 
John Boot 

Sponsoring en Fondsenwerving 
Jan Kosters 
Annemieke Boiten 

Financiën  Nic-Jan Schrier 

Veiligheid en vergunningen 
Leo Gildevoet 
Ben Latooy 

PR & Marketing 
Jaap Boiten 
Marijn van Wijngaarden 

Horeca 
Jeroen v/d Mark 
Jan Kosters 
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Financiën 

beloningsbeleid 

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor gemaakte onkosten 
die verband houden met hun bestuurswerk. Enkel directe, gedeclareerde kosten worden 
vergoed. 

Beheersing van fondsen en vermogen 

De lasten van het evenement worden gedekt door door de baten: 
- Donaties (en subsidies) 
- Sponsoring 
- Fondsenwerving 
- Entree en Horeca gelden. 

Jaarlijks worden de inkomende gelden zo direct mogelijk besteed. Er is een zeer beperkt 
vermogen om de continuïteit van het festival te waarborgen. 
 
Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks de begroting en jaarrekening op welke door het 
algemeen bestuur vastgesteld dient te worden. 

Besteding van fondsen en vermogen 

De bestedingen zijn direct te terug te koppelen aan de activiteiten van de stichting. Dit 
betreffen bestedingen aan de alle projecten binnen de stichting zoals Goud voor Oud, 
Teenageravond, Kidsparty en Aemstie Alive. 

Bij beëindiging 

Bij het besluiten tot ontbinding wordt een batig liquidatiesaldo vastgesteld bestemd voor 
de stichting Make-A-Wish Nederland. Gevestigd te Woerden. 
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Balans 

 
ACTIVA 31-03-2017 01-04-2016 

   

VASTE ACTIVA   

subtotaal 0 0 

   

VLOTTENDE ACTIVA   

voorraad subtotaal 0 0 

   

Debiteuren 687 8303 

Te ontvangen vorige editie AA 500 0 

   

vorderingen-effecten subtotaal 0 0 

   

Kas 1 123 150 

Zakelijke rekening 2282 24 

liquide middelen subtotaal 2406 174 

   

Subotaal vlottende activa 3592 8477 

   

Totaal 3592 8477 

   

   

PASSIVA 31-03-2017 01-04-2016 

   

EIGEN VERMOGEN   

Winstreserves 5068 5068 

Winst lopend boekjaar -699 0 

Subtotaal 4370 5068 

   

VOORZIENINGEN   

Voorzieningen 2000 2000 

voorzieningen subtotaal 2000 2000 
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LANGLOPENDE SCHULDEN   

   

KORTLOPENDE SCHULDEN   

Crediteuren 5753 10698 

 -8531 -9805 

Overlopende passiva 0 515 

Kortlopende schulden 
subtotaal -2778 1408 

   

TOTAAL 3592 8477 
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