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1. Bestuursverslag 
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Koningsdag Zierikzee 

1.1 Oprichting en statutaire doelstelling 
De Stichting Koningsdag Zierikzee is opgericht op 3 november 2014. 

De stichting heeft als doel het organiseren van festiviteiten en activiteiten voor de bevolking van 

Zierikzee en omgeving, op of rond Koningsdag en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of 

aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. 

Zij tracht dit doel te bereiken door naast het werven van fondsen, ook het werven van sponsoren en 

donateurs.  

1.2 Bestuur 
Het bestuur van Stichting Koningsdag Zierikzee bestond in 2014 uit de volgende personen: 

- Rene Berrevoets, voorzitter 

- Erik Groffen, penningmeester 

- Patrick Juffermans, secretaris 

- Roel Zwartele, bestuurslid 

De oprichters van Stichting Koningsdag Zierikzee zijn: 

- Rene Berrevoets 

- Erik Groffen 

- Patrick Juffermans 

- Roel Zwartele 

- Marlou Jansen (voormalig bestuurslid) 

- Deborah Lich (voormalig bestuurslid) 

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen enkele vergoeding voor haar werkzaamheden ten 

behoeve van Stichting Koningsdag Zierikzee 

  



 

2. Activiteitenverslag 
Identiteit 

De stichting heeft middels vrijwilligers kunnen realiseren dat er een logo en een website layout is 

gemaakt om zich met een eigen identiteit te kunnen profileren richting de inwoners van Zierikzee en 

de fondsen, donateurs en sponsoren. 

Inkomsten 

De Stichting Koningsdag Zierikzee bestaat slechts amper 2 maanden. Deze 2 maanden zijn volledig 

benut om een plan te maken voor sponsorwerving en organisatie van het evenement voor 2015. De 

inkomsten van de stichting in 2014 betreft slechts het geschonken rest kapitaal van de voormalige 

stichting Oranje Comité. 

Media 

Stichting Koningsdag Zierikzee heeft in 2014 media aandacht gekregen van de Wereldregio. 

Daarnaast heeft de stichting gebruik gemaakt van social media als een eigen Facebook en twitter 

account. Tevens wordt de website gebruikt. 

Netwerken 

Klaassen Notarissen 

Oprichting en Statuten 

2Bsupport 

Maken van de layout van de website 

Roel Zwartele 

Voor het maken en beschikbaar stellen van foto’s van Zierikzee voor de website 

Raymond van Boven 

Voor het ontwerp van het logo 

Etwice BV 

Beheren van de website 

Stichting Koningsdag Zierikzee heeft geen kosten gemaakt voor hardware en huisvesting. 

Communicatie met derden is verlopen via de website, email of via privé telefoonnummers van de 

bestuursleden.  

De stichting heeft vertrouwen in het werven van inkomsten voor het evenement in 2015 en gaat er 

een goed en feestelijk jaar van maken. 

  



 
Namens de voorzitter, 

Hierbij akkoord namens de bestuursleden voor de jaarrekening 2014 en het jaarverslag 2014. 

De inhoud is door alle bestuursleden doorgenomen en akkoord bevonden.  

Getekend op dd. 2-2-2015 

 

 

 

 

 

Handtekening voor akkoord: 

Rene Berrevoets      Erik Groffen 

 

 

Voorzitter       Penningmeester 

 

 

Patrick Juffermans      Roel Zwartele 

 

 

Secretaris       Bestuurslid 


