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Beleidsplan, verlies & winst & balans 2015-2016 
 

Datum Beleidsplan: 1 april 2016 

 
Bestuursleden Stichting:    Melle Daamen (Voorzitter) 
     Hans van der Vlist (Penningmeester)  
     Frans van Gestel, Mart Dominicus (algemene leden)  
Projectleider:     Janneke Staarink (Zakelijk Directeur IFFR) 
Manager:     Susan Gloudemans (Hoofd Development IFFR) 

Fiscaal nummer:     802722490 
KvK nummer:     41213722 
Contactgegevens:  
     Stichting Tiger Friends 
     Postbus 21696 
     3001 AR Rotterdam  
     Telefoon: 010-8909090 
     Mail: tigerfriends@iffr.com 
Beloningsbeleid:     De bestuurders zijn onbezoldigd. 
 

Achtergrond 

De Stichting Tiger Friends is in 2011 opgericht met als doel het verstrekken van financiële steun aan Stichting 
International Film Festival Rotterdam alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De Stichting maakt het mogelijk om de 
relatie tussen IFFR en haar publiek te verdiepen door de vrienden van het festival intensief aan het festival te 
binden.  
Inmiddels zijn de Tiger Friends uitgegroeid tot een groep festivalfans waar IFFR het hele jaar door contact mee 
heeft. Zij ontvangen als eerste informatie over het festival en krijgen interessante kortingen aangeboden. 
Daarnaast organiseert IFFR twee grote events voor haar vrienden; de exclusieve Tiger Previewavond in december 
en een informele borrel tijdens het festival. Ook worden er 100 tickets voor de officiële opening van IFFR voor Tiger 
Friends vrijgehouden. De échte fans van International Film Festival Rotterdam (IFFR) worden lid van de Stichting 
Tiger Friends! 
 

Doelstellingen 2015-2016 

Het aantal vrienden stijgt ieder jaar gestaag, met name naar het festival toe. Opzeggingen hebben veelal een 
financiële reden. In januari 2017 waren er 1614 Tiger Friends. De ambitie is primair door de steun van de vrienden 
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het festival financieel te ondersteunen en het bieden van stabiliteit en continuïteit voor haar deelprojecten. Het 
uitgangspunt is het opbouwen van een langdurige relatie met het publiek door de gezamenlijke liefde voor de 
artistieke film te vieren. Voor de invulling van de doelstelling is het relevant dat we putten uit de bestaande 
activiteiten en producten die het festival tot haar beschikking heeft. Dit sluit aan bij een focus op de corebusiness 
en is vanuit een kosten-baten perspectief het meest rendabel. 
 

Tiger Friends situatie 2015/2016  
Met €50,- per jaar maakt een vriend het mede mogelijk om mooie en vernieuwende internationale films naar 
Rotterdam te halen en tentoonstellingen en debatten te organiseren. Een vriend steunt het festival in het 

algemeen. De vriendschap is vanzelfsprekend geheel wederzijds: Tiger Friends worden door het festival extra 
verwend. De voordelen zijn:   

 Uitnodigingen voor speciale IFFR-evenementen of exclusieve aanbiedingen buiten en tijdens de 
festivalperiode (gratis of met korting).  

 Mogelijkheid tot het boeken van twee tickets voor de Tiger Friends Preview-avond in december en 
de officiële festivalopening.  

 Bij aankoop worden uw tickets automatisch op de Tiger Friends-pas geladen. Met een scanner 
wordt de pas afgelezen bij de ingang van de zaal.  

 Vrienden krijgen 10 procent korting op alle festivalartikelen uit de IFFR merchandise-stands op 
locatie en uit de webshop (het hele jaar door).  

  Voorrang bij voorverkoop: Tiger Friends kunnen een dag voor de reguliere kaartverkoop als eerste 
tickets aanschaffen.  

 Tiger Friends krijgen €3 korting op elk regulier festivalticket. 

 

Werving nieuwe Tiger Friends 

De wervingscampagne  richt zich op het behouden van de oude Tiger Friends, het verhogen van de 
naamsbekendheid van de vriendenclub en het werven van ongeveer 50 nieuwe Tiger Friends. Deze stijging is te 
verwachten door de mate van publiciteit rondom de 46ste editie van IFFR. Daarnaast worden ook oude vrienden 
weer benaderd via direct mailings. Een belangrijke boodschap in de communicatie naar (potentiele) leden is de 

data van de start van de voorverkoop en speciale events. In najaar 2016 worden save the date mailingen verstuurd 
naar huidige Tiger Friends en Tiger Discount pashouders en voormalige vrienden.  
 

Vermogensbeheer 

Het bestuur van de Stichting Tiger Friends is verantwoordelijk voor de gelden van de stichting. Tot deze gelden 
behoren deels de Tiger Friends lidmaatschapsgelden, maar voor een belangrijk deel ook de donatieopbrengsten. 
Uiteraard zijn ook kosten gemoeid met deze activiteiten. Zowel inkomsten als kosten lopen in eerste instantie via 
Stichting International Film Festival Rotterdam (IFFR), maar worden doorgesluisd naar Stichting Tiger Friends. 
Op jaarbasis vloeit er zo’n 150.000 euro marge in de Stichting Tiger Friends. Deze gelden kunnen worden 
aangewend om de tekorten op de Stichting IFFR te dekken indien van toepassing. Daarnaast kan er door het 
Bestuur voor gekozen worden specifieke extra activiteiten van Stichting IFFR financieel te ondersteunen.  
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BALANS STICHTING TIGER FRIENDS PER 29 FEBRUARI 2016     

      

Activa     

   29 februari 2016   

    €   €  
      

Materiële vaste activa                       -  

      

Vorderingen                              -  

      

Liquide middelen R/C rekening                      155.057   

  Spaarrekening                      409.406    

                 564.463 

      

Totaal activa           564.463 

      

        

      

      

Passiva     

   29 februari 2016   

    €   €  
Eigen vermogen     

  Algemene reserve               564.463 

      

Kortlopende schulden                              -  

    

    

Totaal passiva           564.463 
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FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING STICHTING TIGER FRIENDS 2015/2016   

      

    2015/2016 

     €  
BATEN     

      

1.  Directe opbrengsten    

1.a Inkomsten via Belacties en losse donaties                 79.859  

1.b Tiger Friends lidmaatschappen                 81.700  

1.c Giro inkomsten (losse donaties)                       100  

Totaal Opbrengsten           161.659 

      

2. Subsidies/Bijdragen                             -  

      

Totaal Subsidies/Bijdragen                       -  

      

Som der baten           161.659  

      

LASTEN     

      

Beheerslasten: personeelskosten                              -  

Beheerslasten: materiële lasten                              -  

  subtotaal beheerslasten                      -  

      

Activiteitenlasten: personeelskosten                              -  

Activiteitenlasten: materiële lasten Kosten belacties en Tiger Friends avond                   7.003  

                          77 

Activiteitenlasten: materiële lasten Bijdrage aan IFFR 2015              110.000 

  subtotaal activiteitenlasten              117.080 

      

Som der lasten               117.080 

      

Saldo rentebaten en –lasten                    3.142 

      

Saldo exploitatierekening                 47.721 

      

Toevoeging algemene reserve per 29/2/2016                 47.721 
 


