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1 Toelichting 
 
Het Carolinafestival heeft in 2020 uiteindelijk helaas geen doorgang kunnen vinden als 
gevolg van de Corona pandemie.  
De voorbereidingen zijn begin 2020 net als de jaren ervoor gewoon opgestart, echter 
in maart wel helder dat er veel onzekerheid ontstond rondom het organiseren van 
festivals. Deze onzekerheid heeft lang aangehouden en uiteindelijk is in mei besloten 
om in 2020 geen festival te organiseren.  
 
 
Staat van baten en lasten 
Doordat het festival in 2020 geen doorgang kon vinden zijn de kosten en opbrengsten 
zeer beperkt. Per saldo is er hierdoor een beperkt negatief exploitatieresultaat.  
 
Kosten  
De kosten zijn logischerwijs zeer beperkt in verband met het niet door kunnen gaan 
van het festival in 2020. De gerealiseerde kosten bestaan uit een paar onderdelen:  

- Kosten ter voorbereiding voor de 2020 editie. Dit is echter zeer beperkt.  
- Reguliere (vaste) kosten zoals het lidmaatschap en de kosten voor de bank.    

 
Inkomsten  
Aan de Inkomstenkant zien we met name een subsidie van gemeente Rheden en het 
Rabobank Cultuurfonds. De subsidie van gemeente Rheden is echter onder 
voorbehoud van doorgang van het festival in 2021 verstrekt. Het festival dient in 2021 
dus doorgang te vinden anders vervalt deze subsidie. Vandaar dat deze post ook als 
bestemmingssubsidie op de balans is opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Balans 
Op de balans is wederom rekening gehouden met de uitstaande consumptiemunten 
als gevolg van het noodweer dat tijdens het festival van 2019 plaatsvond. Verder is de 
bestemmingssubsidie van de gemeente Rheden voor het festival in 2021 opgenomen.  
 
Het eigen vermogen is in 2020 iets afgenomen door een beperkt negatief 
exploitatieresultaat als gevolg van het niet doorgaan van het festival. In de balans 
zien we nog steeds genoeg financiële ruimte in het eigen vermogen om in 2021 te 
kunnen besteden aan een van de doelstellingen van de stichting: onderhoud en/of 
verbetering van het Carolinapark. 
 
 
Kascontrole 
De financiële impact was in verband met het niet doorgaan van het festival zeer 
beperkt en overzichtelijk. Mede daardoor is de kascontrole uitgevoerd door twee leden 
van het bestuur (G.J. Dijkerman en B. Bosveld). Hieruit zijn geen onvolkomenheden 
geconstateerd en is daarmee akkoord bevonden.  






