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Doelstelling 

Het doel van het Vlaardings Filmfestival zoals opgenomen in de Statuten: 

DOEL, MIDDELEN OM HET DOEL TE BEREIKEN.  
Artikel 2.  
2.1. De stichting heeft ten doel:  
a. het (doen) organiseren van het Vlaardings Fillmfestival, met als doel het vermaken van 
het publiek met een programma van verschillende films, alsmede overige activiteiten die 
gerelateerd zijn aan film, dit in de ruimste zin van het woord; 
b. het bieden van een platform aan filmmakers; 
c. het (doen) ondersteunen van en/of werven van fondsen voor goed doel instellingen.  

2.2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a. het (doen) organiseren van (culturele) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten; 
b. het (doen) verstrekken van informatie en/of advies door gebruikmaking van de 
verschillende beschikbare vormen van media; 
c. samen te werken met diverse organisaties en instellingen;  
d. zowel nationaal als internationaal al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het 
oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is. 
2.3. De stichting beoogt niet het maken van winst.  
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GELDMIDDELEN 

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:  

 a. baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten; 

 b. subsidies; 

 c. donaties en giften; 

d. schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen; 

e. revenuen van het vermogen; 

f.  alle overige bijdragen en inkomsten. 

 . 3.2.  Erfstellingen kunnen door de stichting niet anders worden aanvaard dan 
onder het voorrecht van boedelbeschrijving, tenzij het bestuur unaniem anders 
beslist. 

 . 3.3.  De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is 
voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar 
doelstelling.  

 . 3.4.  Geen der bestuurders kan over het vermogen van de stichting beschikken 
als ware het zijn eigen vermogen. 

 . 3.5.  Bestuursleden hebben recht op vergoeding van de door hen in uitoefening 
van hun functie gemaakte kosten en niet bovenmatige vacatiegelden.  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ONTBINDING EN VEREFFENING 
Zoals bepaald in de statuten onder artikel 13. 

Artikel 13.  

13.1 Het bestuur is bevoegd te besluiten de stichting te ontbinden. 

Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12.1. van toepassing.  

13.2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening 
van haar vermogen nodig is. 

13.3 De vereffening geschiedt door de bestuursleden. 

13.4.  Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel 
mogelijk van kracht. 

13.5.  Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de 
ontbonden stichting resteert, wordt door de vereffenaar(s) zoveel mogelijk 
besteed overeenkomstig het doel van de stichting.  

13.6.  Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet 
bepaalde termijn berusten onder de door het bestuur aan te wijzen 
perso(o)n(en). 

13.7.  Op de ontbinding en de vereffening van de stichting is het bepaalde in de wet 
van toepassing. 

13.8. De vereffenaars dragen zorg voor inschrijving van de ontbinding van de stichting 
ten kantore van het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel 
waar de stichting is ingeschreven. 
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BELEID 

Het Vlaardings Filmfestival, wat gehouden wordt in de maand juni, zal ook in 2018 
weer een editie hebben. De invulling van het filmfestival is ieder jaar anders vanwege 
het verschillende aanbod aan films en deelnemers, maar de opzet voor het filmfestival 
is in de basis hetzelfde. Een platform bieden voor filmmakers om hun korte films te 
vertonen op het witte doek voor een publiek en het actief leerlingen van middelbare 
scholen betrekken in het maken van een filmproject.  

Voorzien van leuke entertainment en een uitnodigende aankleding van het filmfestival 
zetten we iets neer wat meer is dan een bezoek aan de bioscoop. Het samen beleven 
van elkaars zelfgemaakte films is een unieke ervaring en wij zullen in de aankomende 
editie wederom proberen om dit tot een nog groter event te maken.  

Het afgelopen jaar hebben we naast het filmprogramma ook een hoop entertainers bij 
het festival betrokken. Hierdoor was er door de gasten te genieten van een hoop live 
muziek en grappige live acts die de gala avond helemaal compleet maakten.  
Met extra activiteiten zoals een filmquiz en jaren ’80 films proberen we het filmfestival 
een breder draagvlak te geven waar er voor iedereen iets leuks is. Om het dit nog 
meer leven te geven moedigen wij horeca en winkel ondernemers ook aan tijdens het 
filmfestival iets met film te doen, zoals een speciaal menu, iets in de etalage of een 
leuke ‘film’ activiteit. Op deze manier raakt iedereen steeds meer betrokken bij het 
filmfestival en groeit het ook bij de niet filmmakers tot een echt Vlaardings begrip.  
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Interne Organisatie 
Het bestuur bestaat uit:  

Voorzitter - Arno Tessers  
Penningmeester - Chiara van der Linden 
Secretaris - Cornelia van der Harst.  

Het bestuur krijgt geen financiële beloning voor hun werkzaamheden.  

 

 Datum:        Voorzitter: 

  
 20-6-2017        A. Tessers 
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