
BELEIDSPLAN, FINANCIËLE VERANTWOORDING EN VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN 

 

Stichting Masterly The Hague 

Lange Vijverberg 15 

2513 AC Den Haag 

0703615575 

info@masterlythehague.com 

KvK: 71115951 

RSIN: 858585960 

 

Beleidsplan 

 

Stichting Masterly The Hague stelt zich, conform artikel 3 van de statuten, tot doel 

het verbinden van oude kunst met hedendaags design en voorts al hetgeen in de 

ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. 

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het (doen) organiseren 

van (museale) presentaties van oude kunst tezamen met hedendaags design. 

 

Vanaf 2018 zal aan deze doelstelling jaarlijks invulling worden gegeven door het 

doen organiseren van het festival Masterly The Hague. Tijdens dit meerdaags 

festival zullen Oude Meesters worden getoond tezamen met speciaal voor de 

gelegenheid vervaardigde werken van hedendaagse designers. De praktische 

organisatie van het festival is uitbesteed aan Organisatiebureau Masterly The 

Hague (KvK nummer: 57269769). De bestuursleden van de stichting zijn niet aan 

het organisatiebureau verbonden. 

 

Voor de eerste editie zijn met name investeringen in marketingcommunicatie en 
publiciteit, bouw van voorzieningen en styling van het event aan de orde. Het 
festival is daarom begroot op € 465.000. Voor de edities 2019 en verder worden 
tentoonstellings-materialen voor de presentaties duurzaam hergebruikt.  
 
Stichting Masterly The Hague werft (garantie)subsidies om de begroting sluitend 
te maken. De penningmeester beheert de financiën van Stichting Masterly The 
Hague. Jaarlijks worden de financiële stukken door de accountant opgemaakt en 
door het bestuur gecontroleerd. 
 

De bestuursleden van Stichting Masterly The Hague, te weten de voorzitter Mr. 

Frans Duynstee, secretaris Mr Rudolph Snethlage en vice-voorzitter Mr Louisa van 

Beuningen, ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
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Financiële verantwoording  
 
MASTERLY THE HAGUE 2018 is begroot op 465.000 euro.  
Bedragen zijn exclusief btw. 
 
Begroting kosten 
 
Locatie (opbouw stands, tenten, ontwerp, huur)  €165.000 
Organisatie (vooraf, tijdens en daarna,    
inclusief personeel en beveiliging)    €145.000 
Communicatie (plan, uitvoering, catalogus)   €135.000 
Onvoorzien        €  20.000 
Totaal         €465.000 
 
Begroting inkomsten 
 
Fee deelnemende ontwerpers    €  55.000 
Bezoekers        €  40.000 
Partners        €  30.000 
Bedrijven / Stichtingen      €  55.000 
Fondsen / subsidies       €285.000 
Totaal         €465.000 
 
De voorziene krachtige eerste editie van het festival is voor een groot deel 
afhankelijk van subsidie, fondsen en sponsoren. Indien deze achterblijven bij 
de verwachting gaat het festival toch door. Het wordt dan echter wel een low- key 
evenement met het risico dat het bij een eenmalige uitvoering blijft.  
 
Verhoging van de entreeprijs (10,- euro) en/of verhoging van de deelnemersfee 
voor ontwerpers wordt niet overwogen.  
 
Om voor de eerste keer dit festival met succes, internationale allure en 
groeipotentie neer te zetten zijn de begrote subsidie- en sponsorgelden voor 
locatie, organisatie en communicatie noodzakelijk. 
 

Het bestuur zal erop toezien dat de kosten van Masterly The Hague de baten niet 

overschrijden. Het bestuur stelt zich bovendien tot doel Masterly The Hague te 

laten uitgroeien tot een succesvol jaarlijks terugkerend festival op meerdere 

locaties in het Museumkwartier in Den Haag.  

 

 

 

 

 



Verslag uitgeoefende activiteiten MASTERLY THE HAGUE 

 

2016 

Concept en uitwerking plan  

2017 

Bijeenkomsten met ontwerpers georganiseerd introductie plan 

Selectie van ontwerpers  

Uitnodiging van ontwerpers tot deelname  

Bestuur, Raad van Advies, Comité van Aanbeveling geëngageerd 

2018 

MTH Stichting opgericht 2018, ANBI status aangevraagd  

Subsidie aangevraagd volgens begroting 

60 ontwerpers hebben zich gecommitteerd deel te nemen aan MTH 

PR bureau ingeschakeld (Nannet van der Kleijn, Art, Fashion & Affairs)  

Indeling gemaakt van ruimtes  

Ontwerper en vormgever opdracht verleend voor indeling van de ruimtes 

Promotiebrochure vervaardigd  

Catalogus in voorbereiding 

(maart 2018) 


