
 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Vrienden van Oerol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        -    - 2

Statutaire doelstelling en vermogensopbouw 

 

 

1. Stichting Vrienden van Oerol (Stichting Vrienden) 

 

De statutaire doelstellingen van de Stichting Vrienden luiden als volgt:  

• het verstrekken van financiële steun aan de stichting “Stichting Terschellings Oerol Festival, 

gevestigd te Terschelling en de stichting heeft de verplichting om haar vermogen niet anders 

te besteden dan ten behoeve van de Stichting Terschellings Oerol Festival, en voorts al 

hetgeen met één 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 verwezenlijken door: 

- het inzamelen van gelden; 

- het geven van bekendheid aan en informatie over het werk van genoemde Stichting 

Terschellings Oerol Festival; 

- alle andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Het vermogen van de Stichting Vrienden: 

• Het vermogen wordt gevormd door giften, donaties van privépersonen, schenkingen, 

erfstellingen en legaten, bijdragen van derden en andere inkomsten. 

• Bij opheffing van de stichting zal een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting ten 

goede komen aan Stichting Terschellings Oerol Festival, dan wel als deze stichting ook is 

ontbonden overeenkomstig het doel van de stichting.  

 

Stichting Vrienden heeft de culturele ANBI status. 

 

2. Stichting Vrienden en haar relaties 

 

Onderstaand wordt ingegaan op de historie van een aantal entiteiten gerelateerd aan Stichting 

Vrienden, te weten: 

 

A.   Stichting Terschellings Oerol Festival; 

B.   Stichting Cultureel Garantiefonds Terschelling, 

 

A. Stichting Terschellings Oerol Festival (Oerol) 

Oerol is op opgericht teneinde invulling te geven aan de volgende doelstellingen: 

 

• Het realiseren van culturele evenementen op of vanuit Terschelling, in het bijzonder het 

jaarlijkse Oerol festival. 

 

Oerol heeft de culturele ANBI status. 
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B. Stichting Cultureel Garantiefonds Terschelling (SCGT) 

SCGT is in 1995 opgericht teneinde invulling te geven aan de volgende (statutaire) doelstellingen: 

 

• Samen als ondernemers een financiële buffer vormen om Oerol in tijden van nood van de 

ondergang te kunnen redden. 

• De exploitatie (verhuur) van kantoorruimte aan Oerol.  

 

Het vermogen van de SCGT: 

 

• Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften en donaties van het 

Terschellinger bedrijfsleven en hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten en 

hetgeen op andere wijze verkregen wordt. 

• Het pand dat is verhuurd aan Oerol is vrij van hypotheek en dient als onderpand voor de 

renteloze leningen. 

• Daarnaast zijn er renteloze leningen verstrekt aan SCGT 

 

SCGT heeft de culturele ANBI status 

 

Beheer vermogen van Stichting Vrienden 

 

Het bestuur van de Stichting Vrienden beheert het vermogen (niet zijnde risicovol) volgens de 

afspraken die zijn vastgelegd in een Beleggingsstatuut. 

 

Hoogte van het vermogen 

De ambitie is om het eigen vermogen in stand te houden en door meer giften, donaties, 

vriendenbijdragen en beleggingsresultaten het vermogen toe te laten nemen. Omdat er gestreefd 

wordt naar een substantiële, continue bijdragen aan Oerol, dient het instandhoudingsstreven steeds 

op middellange termijn (> 5 jaar) te worden beoordeeld. Thans wordt een eigen vermogen 

nagestreefd van minimaal € 180.000. 

 

De omvang van het vermogen moet Stichting Vrienden in staat stellen gedurende een periode van 

vele jaren een financiële bijdrage te leveren aan de Stichting Oerol, daarbij rekening houdend met de 

mogelijkheid van economisch zware tijden en/of periodes waarin de overheid strategische 

aanpassingen doet die een negatieve uitwerking op de subsidiering van de Stichting Oerol kunnen 

hebben. 

 

Daarnaast is de wens een zodanige eigenvermogensbuffer aan te houden die Stichting Vrienden in 

staat stelt om Oerol te voorzien van tijdelijke overbruggingskredieten (< 6 maanden) en een 

vermogensgarantie te kunnen stellen van € 100.000. Dit laatstgenoemde bedrag is dan niet meer 

beschikbaar voor andere doeleinden en blijft afzonderlijk gereserveerd.  

 

 

 

 

 



                                                                                        -    - 4

Aanwenden van het vermogen 

Het vermogen van Stichting Vrienden wordt als volgt ingezet: 

 

A. Een jaarlijkse structurele bijdrage uit de netto opbrengsten van het vermogen van de 

stichting. 

B. Indien daartoe vooraf een verzoek door de Oerol aan het bestuur van de stichting wordt 

gedaan een garantiestelling voor mogelijke exploitatietekorten, dan wel voor afzonderlijke 

projecten of incidentele uitgaven, 

C. Bijdragen aan Oerol voor onvoorziene uitgaven en projecten waarvan de resultaten achteraf 

zijn tegen gevallen, of calamiteiten die zich hebben voorgedaan. 

D. Het reserveren van een bedrag groot € 100.000 als vermogensgarantie voor Oerol. Deze 

vermogensgarantie zal worden vastgelegd in een afzonderlijke overeenkomst. 

 

Deze steun wordt bij voorkeur gefinancierd uit gerealiseerde beleggingsopbrengsten en de 

garantstellingen uit de ontvangen giften. Indien dit onvoldoende mocht blijken zal Stichting Vrienden 

ook haar vermogen kunnen aanspreken rekening houdend met bovengenoemde uitgangspunten. 

 

Stichting Vrienden zal de onderbouwde verzoeken van Oerol tot ondersteuning steeds zelfstandig 

beoordelen. Hierbij wordt getoetst of het verzoek in lijn is met de doelstelling van de Stichting. 

Besluiten worden genomen conform de bepaling van artikel 5 van de statuten van Stichting 

Vrienden. Goedkeuring van verzoeken van Oerol zullen slechts bij uitzondering worden onthouden, 

als dit naar de mening van het bestuur niet in lijn is met de doelstelling van de Stichting Vrienden 

namelijk het borgen van het bestaan van Oerol op de (middel)lange termijn.  

 

 


