Algemene gegevens
De Vlasdag te Dreischor wordt georganiseerd door Stichting Dreischor ’t Oude Vlasdorp,
gevestigd te Dreischor.
De stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 22045536.
Het bezoekadres is: Vlasakkerweg 19, 4315 CN Dreischor
Het emailadres is: secretariaat@vlasdag.nl
Telefoonnummers: 0111402767 of 0612860392

ANBI
De stichting wordt aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, de
zogeheten ANBI-status.
Dat houdt in dat u giften geheel of gedeeltelijk kunt aftrekken van de
inkomstenbelasting, rekening houdend met de geldende drempels. Periodieke
schenkingen zijn volledig aftrekbaar. Modelovereenkomsten en voorwaarden volgens
de belastingdienst zijn op aanvraag verkrijgbaar.
De stichting is ingeschreven in het ANBI register onder RSIN nummer: 8087.13.553

Doelstelling van de stichting
De stichting heeft ten doel het jaarlijks organiseren in de dorpskern van Dreischor van de
Vlasdag ten einde bepaalde oude ambachten, waaronder de vlasbehandeling, te behouden
en te tonen aan het publiek en welke dag pleegt te worden afgesloten met een concert in de
Adriaanskerk te Dreischor.
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
-

Werven van sponsors en donateurs
Verhuur van marktkramen
Parkeergeld

De activiteiten worden georganiseerd door het bestuur van de stichting waarbij voor de
uitvoering een beroep wordt gedaan op een grote groep van vrijwilligers o.a. voor de
opbouw, inrichting, opruimen en coördinatie van verkeer en parkeren.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
-

J.L. Kloosterboer (voorzitter)
W. J. van Gool
R. Hart
E.A. Berghout-Wezeman
G. Berghout (penningmeester)
N. Dorst

Beloningsbeleid bestuur
Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers welke geen vergoeding ontvangen voor hun
werkzaamheden.

Beleidsplan
Het beleidsplan 2018 betreft op hoofdlijnen de organisatie van de Vlasdag 2018 op 18
augustus 2018. Op de Vlasdag zullen diverse facetten van de vlasbewerking te zien en te
horen zijn op de Ring te Dreischor. Daarnaast zullen ook diverse producten, welke van vlas
gemaakt worden, te zien zijn.
Naast de vlasbewerking zullen diverse oude ambachten worden getoond, evenals de
producten die daarmee vervaardigd worden.
Voor kinderen worden ook diverse activiteiten georganiseerd.
De vlasdag zal worden afgesloten door een concert van het vlasdagorkest, een
gelegenheidsorkest, gevormd door muzikanten van diverse regionale orkesten, onder leiding
van Jaap Everwijn.
Het bestuur zal voor de organisatie van de dag een beroep moeten doen op ca 50
vrijwilligers.
De doelgroep van de vlasdag: Voor iedereen, van jong tot oud.
De organisatie streeft ernaar jaarlijks nieuwe oude ambachten te kunnen tonen in een
gezellige en ontspannen sfeer.
De ervaring leert dat de vlasdag bezocht wordt door circa 3.500 mensen.

Financiën

