Stichting Rotterdam Festivals is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen.
Dit brengt met zich mee dat stichting Rotterdam Festivals de plicht heeft een aantal
gegevens te publiceren op de eigen internet site. Deze zijn hieronder te vinden;

Naam instelling: Stichting Rotterdam Festivals
RSIN/Fiscaal nummer: 801912210
Contactgegevens:

Postadres
Rotterdam Festivals
Postbus 21362
3001 AJ ROTTERDAM
Bezoekadres
Groot Handelsgebouw
Stationsplein 45 (Unit Be.041 / Entresol)
3013 AK Rotterdam
T 010 – 433 25 11
F 010 – 213 11 60
E info@rotterdamfestivals.nl

Doelstelling (zoals opgenomen in de statuten):
De stichting heeft ten doel het mede vormgeven van de ontwikkeling van de stad Rotterdam
en omgeving. Zij doet dat door het coördineren van het Rotterdamse evenementen beleid en
het initiëren van activiteiten op het gebied van publieksverbreding in de culturele sector in
Rotterdam
De stichting beoogt haar doel onder meer te bereiken door:
-het realiseren van festivals en evenementen;.
-het ondersteunen van door anderen te realiseren festivals en evenementen;
-het geven van adviezen aan het gemeentebestuur en andere daarvoor in aanmerking
komende instellingen en/of personen;
- het beschikbaar stellen van services aan culturele instellingen;
-alle overige wettige middelen die aan het doel ten dienste staan.
Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.
Beleidsplannen & jaarverslag: Via onderstaande links zijn het meerjarenplan 2017 – 2020
jaarplan 2017 en jaarverslag 2016 en financieel jaarverslag 2016 te vinden op we website
van Rotterdam Festivals.
Jaarverslag 2016
Financieel jaarverslag 2016
Jaarplan en begroting 2017
Meerjarenplan 2017 - 2020

Samenstelling Raad van toezicht en bestuur:
De stichting Rotterdam Festivals onderschrijft de principes en best practice bepalingen zoals
deze in de Governance Code Cultuur worden beschreven en past deze ook toe. De statuten,
het directie reglement en raad van toezicht reglement van de stichting zijn gebaseerd op de
voorbeeldstatuten en –reglementen van de Code Cultural Governance.
In 2016 hadden de volgende leden zitting in de raad van toezicht van de stichting Rotterdam
Festivals;
Micky Teenstra (voorzitter)
Voormalig gemeenteraadslid Rotterdam en voormalig voorzitter van de Rotterdamse Raad
voor Kunst & Cultuur Nevenfuncties: diverse bestuursfuncties onder andere Stichting Luxor
Theater Rotterdam, Jeugdcultuurfonds, Stichting Coolsingel.
Jos Hooyschuur
Zelfstandig communicatieadviseur en trainer.
Richard van der Eijk
Director Communications & External Affairs bij Havenbedrijf Rotterdam Nevenfuncties: Lid
Bestuur Educatief Informatiecentrum (EIC), voorzitter jury Verkiezing Communicatieman/
vrouw, van het jaar (Logeion), Lid jury Marketing Awards Rotterdam, Lid Raad van Advies
Havenvereniging Rotterdam.
Francien Rense
Advocaat - associate partner Nauta Dutilh N.V. Nevenfunctie: (Advocaten) lid Raad van
Advies Nederlandse Orde van Advocaten.
Claus Verbrugge
Directeur Instellingen Regio Zuidwest Nederland bij ING Bank Nevenactiviteiten: lid Raad
van Toezicht bij de CED-Groep, Voorzitter Commissie Gezondheidszorg bij VNO-NCW.
Evert Kolpa
Eigenaar van Van Bergen Kolpa Architecten, Rotterdam
Nevenactiviteit: Lid Programmaraad bij Architectenplatform Rotterdam
Als directeur/bestuurder van stichting Rotterdam Festivals is Johan Moerman aangesteld
Beloningsbeleid:
Bij de inschaling van functies volgt de stichting Rotterdam Festivals de functieprofielen en
salariëring zoals deze ook worden gebruikt in het “Rotterdams Functiehuis” die de gemeente
Rotterdam hanteert. Deze wordt vervolgens vertaald naar inschaling conform de cao Welzijn
en maatschappelijke dienstverlening die de stichting volgt. De directeur/bestuurder heeft een
contract voor onbepaalde tijd en verdient niet meer dan de WNT norm.
De leden van de raad van toezicht ontvangen elk jaarlijks een vergoeding voor gemaakte
kosten van € 500,--. (vacatiegeld).
Wij worden op het gebied van het vaststellen van functieprofielen en inschaling ondersteund
door de Servicedienst Rotterdam.
.

