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Inleiding 
In 2021 hebben we ons laten inspireren door een van de belangrijkste personen in 
het culturele speelveld van begin 20e eeuw: Sergei Diaghilev. De man die 
componisten, beeldend kunstenaars en choreografen met elkaar verbond en grootse 
projecten realiseerde. 
Als we even kijken naar de eerste vijfentwintig jaar van de vorige eeuw, dan worden 
die gekenmerkt door twee grote gebeurtenissen: de eerste wereldoorlog en de 
pandemie veroorzaakt door de Spaanse griep. Het kon bijna niet erger; de ellende 
van vier jaar oorlog liep naadloos over in een verschrikkelijke pandemie waarvan het 
aantal slachtoffers dat van de oorlog vele malen overtrof. 
Geweld, dood, verderf, ziekte…..niet bepaald een tijd om met je grootse plannen aan 
te komen. Het idee pandemie is tegenwoordig voor ons ook een begrip. Hier waren 
de theaters het afgelopen jaar vrijwel dicht, het culturele leven lag - op de online 
voorstellingen na -stil, we moesten afwachten tot we weer door mochten. 
Afwachten was nou net niet datgene wat Diaghilev deed. Russische revolutie noch 
de wereldoorlog noch de Spaanse griep konden hem ervan weerhouden om zijn 
artistieke plannen te verwezenlijken. Hij was onder alle omstandigheden een 
toegewijd dienaar van de schoonheid en van de kunsten. En die omstandigheden 
zaten vaak niet mee, door persoonlijke vetes, ziekte, politieke spanningen en niet in 
de laatste plaats door financiële tegenslagen. Hij financierde het project van het ene 
jaar met de inkomsten van het volgende jaar, ging failliet, maar gaf nooit op. Zijn 
improvisatievermogen was enorm. Kunst gaf hem vleugels. 
 
Ieder afzonderlijk programma van ons festival had een link met Diaghilev. Zijn 
kleurrijke leven is heel boeiend beschreven in een biografie van de hand van Slavist  
Sjeng Scheijen met de passende titel “een leven voor de kunst”. Sjeng heeft ons voor 
deze festivaleditie van allerlei adviezen voorzien. 
Voor ons kwam Diaghilev op het juiste moment. Zijn drive en zijn improvisatietalent 
inspireerden ons ook voor de totstandkoming van deze 14e editie van Festival Via 
Musica. 
 
De voorbereiding 
Het grootste deel van de plannen maakten we in het najaar 2020. En het was alsof 
alles op zijn plek viel. De plannen werden bij zowel musici als fondsen heel positief 
ontvangen.  
Vanaf oktober werden de coronaregels weer aangescherpt. Dat was voor ons geen 
reden tot paniek. Wij verwachtten dat alles begin 2021 wel weer zouden opstarten. 
Dat bleek helaas wishful thinking.  
Naar mate de tijd vorderde, rees bij ons de twijfel over de haalbaarheid van het 
festival. Dit hadden wij niet gehoopt. En dat maakt ook dat je steeds je plannen bij 
moet stellen, zeker op gebied van randprogrammering. Ook stel je het go/no go 
moment uit en kom je met je PR toch later op gang. 
 
Het festival zelf 
Uiteindelijk ging in juni toch alles weer mondjesmaat open en is het festival als volgt 
verlopen: 

• Juni is naar begin juli verschoven 
Kickoff concerten in Zeewolde en Leeuwarden 

• Donderdag 5 augustus Almere 
Pré-openingsconcert voor Jong en Oud 
Openingsconcert 

• Vrijdag 6 augustus Lelystad 
Drie concerten, film, buffet, tentoonstelling 
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• Zaterdag 7 augustus Noordoostpolder 
Rondreisconcerten (10) op vier locaties 

• Zondag 8 augustus 
Zeewolde: koffieconcert en lunch 
Dronten: Slotconcert 

 

• Juli 2021: Kick-off concerten in Zeewolde en Leeuwarden 
De kick-off concerten vonden door corona-beperkingen plaats begin juli. 
In De Beleving in Zeewolde waren er twee concerten (met een beperkte 
publiekscapaciteit van 25 mensen per concert). In de middag een concert met 
borrelhapjes en in de avond met bijpassend diner. Hier komt  een ander publiek dan 
doorsnee concertbezoekers. Vanwege de locatie en aankleding. 
In Leeuwarden vond het concert plaats in De Harmonie, waar de zaal heel erg mooi 
was omgebouwd. Het is in deze tijd heel belangrijk om ondanks beperkingen, zoals 
1,5 m en beperkte aantallen, een goede sfeer te creëren en dat is hier zowel in 
Leeuwarden als in Zeewolde zeer goed gelukt.. 

 
 
Ook over het programma, De smaak van Diaghilev, uitgevoerd door drie blazers van 
het Apollo Ensemble, waren we zeer enthousiast. 
 

• Augustus 2021: Het festival 
Omdat het ook in de zomer allemaal onzeker bleef en rommelig was wat betreft 
regelgeving, hebben we – met een extra financiering van de Provincie Flevoland – 
het festival in augustus toch weer integraal gestreamd.  
Daar konden kaarten voor worden gekocht, maar we hebben dit jaar ook alle 
zorginstellingen in Flevoland een link hiervoor aangeboden en daar is massaal 
gebruik van gemaakt. Op deze manier zijn veel mensen toch met ons verbonden 
geweest. Er is enthousiast gereageerd en we willen kijken of en hoe we in de 
toekomst zo’n livestream voor doelgroepen kunnen continueren. 
 

• Donderdag 5 augustus:  
Pre-opening en Openingsconcert in Almere-Haven  
 

Pré-openingsconcert voor Jong en Oud 
Voorafgaand aan het openingsconcert op donderdagavond werd in Almere een 
middagprogramma gespeeld gericht op de overdracht van het actief luisteren naar 
muziek tussen de verschillende generaties. Publiek - jong en oud - kon kennis komen 
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maken met het festival. Het programma bestaat uit gedeeltes van het avondconcert 
met uitleg en een “meet & greet” met de musici. Dit zou oorspronkelijk in 
samenwerking zijn met de seniorenzomerschool en de zomerschool voor 
basisonderwijs, maar dat kon helaas niet meer worden georganiseerd. Wel kwamen 
er mensen uit een zorginstelling met verzorgers, die n.a.v. onze mail over de 
livestream nieuwsgierig waren geworden. 
 
Openingsconcert voor Jong en Oud 

Het programma bestond uit werken van Stravinsky en Bach, waarbij Stravinsky werd 
gespeeld op instrumenten van begin 20e eeuw en Bach op barokinstrumenten. We 
hadden hiervoor o.a. een Steinway vleugel uit 1875. 
 

 
 

• Vrijdag 6 augustus: Een Russische dag in Lelystad (Agora) 
In juli werd duidelijk dat de zomermarkt in de Agora niet door zou kunnen gaan. Wel 
was de Agora bijzonder vriendelijk om ons in de grote zaal te zetten (wel met 
beperking van 50 mensen), i.p.v. de kleine zaal met een maximum van 30 personen. 
Deze dag hebben we de beperkingen door  de maatregelen – ondanks dat we 
uiteindelijk blij waren met het artistieke resultaat van de concerten – wel erg gevoeld.  
13:30 --14:45 “Misia, een muzikale vertelling”, Revue Blanche & Katharina Smets 
Misia Sert was de zakenpartner, artistieke toetssteen, muzikale geweten en 
hartsvriendin van Diagilev. Revue Blanche maakte samen met radiomaakster 
Katharina Smets een live radio-performance over haar. Helaas was Katharina ziek en 
kwam Revue Blanche als ensemble. Er werd heel mooi gezongen en gespeeld, maar 
we misten natuurlijk erg de context, het werd nu allemaal veel statischer. 
 
15:30 Poppentheater Cassiopeia, met 
Tamino en de Toverfluit. Dit was een gratis 
kindervoorstelling in de foyer van de 
Agora.  
 
15:30 – 16:30 2e concert: Russische 
liederen met Ekaterina Levental – 
mezzosopraan en Frank Peters – piano. 
Wij waren erg onder de indruk van het 
concert. Omdat het eerste concert ook 
zonder enige mondelinge toelichting was 
werden het wel veel liederen achter 
elkaar. 
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17:00 - 18:30 Film: Les Noces & Firebird, een reconstructie van de originele 
productie van 1910 (The Firebird ) en van  1923( Les Noces).  Heel mooi. We kregen 
hier erg leuke reacties op.  
 
18:30 – 20:15 Diner: Russisch Buffet in de Agora 
Vanwege de corona heeft de Agora een deel van het personeel moeten ontslaan en 
was er geen buffet mogelijk in de Agora. Maar gelukkig konden we met het theater 
restaurant een Diaghilev menu afspreken. Dat gaf een gezellige sfeer. 
 
20:15 – 22:00 Concert: Le sacre (Stravinsky) & Romeo en Julia  (Prokofiev) met 
Sjeng Scheijen als verteller, projectie van originele ontwerpen van decors en 
kostuums en uitgevoerd in de spectaculaire versie voor pianola. Het pianolamuseum 
had de originele rollen. Er waren twee pianola’s voor nodig. Dit was echt een 
hoogtepunt! 
 

 
 
Het publiek was unaniem enthousiast over de programmering van de dag in de 
Agora. Maar de instructies aan vrijwilligers en personeel van de Agora was erg 
gefixeerd op de coronaregels, zodat het publiek minder het gevoel van welkom had. 
Dit is voor ons wel een punt voor de volgende editie! 
 

• Zaterdag 7 augustus: Met Diaghilev door de Noordoostpolder 
De traditionele concerttour door de Noordoostpolder. Met als start Scarlatti door 
Daria van den Bercken in Emmeloord, New Collegium in de voormalige Josephkerk 
Luttelgeest, Aleida Ensemble in de Bantsiliek Bant en Dudok quartet met James Oesi 
in de wijngaard de Maronesse in Marknesse. 
Deze laatste locatie was echt een schot in de roos. De wijnboer had de houten kisten 
zo neergezet dat hij een heuse concertzaal had nagebouwd, met ook een goede 
akoestiek..  
Ook hier zag je hoe belangrijk het is als de mensen op locatie er iets leuks van 
maken. Het mooiste werd het verwoord in de recensie in De Noordoostpolder: 
 

Dudok Ensemble klinkt prachtig tussen kuubkisten  
 
 9 augustus 2021 om 09:50 uur 
Emmeloord - Bij de Noordoostpolderdag van het festival Via Musica heerste zaterdag 
een zeer positieve stemming. 

Het waren niet alleen de bezoekers, die na een jaar van culturele droogte weer eens konden genieten 
van live-optredens, maar ook de musici, die na een periode van werkloosheid en streamingconcerten 
konden weer eens lekker voor publiek spelen en dat op bijzondere locaties in de Noordoostpolder. 
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Het weer zat daarbij, voor degenen die besloten hadden de route per fiets af te leggen, afgezien dan 
van de korte doch heftige hoosbui waardoor het water de wijnschuur van Maronesse binnenstroomde 
en de musici noopte hun programma even te onderbreken. 
De organisatoren Marion Boshuizen en David Rabinovitch van het Apollo Ensemble hadden als thema 
Sergei Diaghilev gekozen, de Russische impresario, producer en criticus wiens activiteiten een grote 
invloed hebben gehad op muziek en ballet in het begin van de 20e eeuw. Zijn muzieksmaak was zeer 
divers en een van zijn geliefde componisten was Scarlatti. 
In het openingsconcert in de Hoeksteen had men geen betere pleitbezorger voor deze componist 
kunnen vinden dan pianiste Daria van den Bercken. Uiterst geconcentreerd en toch lichtvoetig 
speelde ze een tiental van zijn sonates, afgewisseld door een vraaggesprek met npo 4-presentator 
Sander Swiep, ingehuurd voor de livestream van de vier concerten. Ze had een keuze gemaakt voor 
de wat minder bekende van de 560 composities van deze Italiaan naast een paar bekendere, destijds 
herontdekt door pianisten als Horowitz en Haskil; een fantastische start van de toer. 
Heel anders van sfeer was het optreden van het Dudok Ensemble met als gastspeler contrabassist 
James Oesi. In de loods van Maronesse in Marknesse, met als decor een aantal zevenhoog 
gestapelde rijen kuubkisten, die overigens voor een prima akoestiek zorgden, speelden zij twee voor 
het ensemble bewerkte ouvertures van Rossini en een van zijn strijkerssonates. Heerlijke 
optimistische muziek, met veel enthousiasme gespeeld. Een opmerkelijk werk was duet voor 
contrabas en cello; in de klassieke muziek zijn weinig composities in die bezetting te vinden. Cellist 
David Faber en James Oesi maakten er een feestje van, waarbij soms de bas de melodie speelde en 
de pizzicato spelende cello de begeleiding. 
In de Bantsiliek had het Aleida Ensemble een programma met werken van componisten uit Diaghilevs 
tijd, zoals Stravinsky, Satie en Debussy met als uitzondering twee prachtige voor fluit, altviool en harp 
bewerkte liederen van de oervader van de Russische muziek, Michael Glinka. Het hoogtepunt was de 
prachtige uitvoering van L’apres midi d’un faune van Debussy. Hoewel het geniale van deze 
compositie zit in de kleurrijke orkestratie wist harpiste Annemiek IJzerman in deze bewerking toch, 
uiteraard met ondersteuning van fluit en altviool, de sfeer van het werk te behouden. 
Als slotstuk in de Josephkerk in Luttelgeest het barokensemble New Collegium met onder andere 
werken van Pergolesi en Gallo. Laatstgenoemde componist is niet echt bekend, maar is wel de auteur 
van het prachtige thema dat Stravinsky, in opdracht van Diaghilev, gebruikte voor zijn ballet Pulcinella. 
Klavecinist Claudio Ribeiro kon zich heerlijk uitleven in een concert van Mozart, dat hij baseerde op 
een sonate van Johan Christiaan Bach. 
Het Festival Via Musica heeft zijn waarde wederom bewezen. Ben benieuwd naar het centrale thema 
van volgend jaar! 
Jan Broekhuizen 

 
Het Dudok Ensemble zaterdag in de wijnschuur bij de Maronesse in Marknesse 

tijdens het festival Via Musica (© Reina Halman Fotografie) 
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• Zondag 8 augustus: Zeewolde en Dronten 
12:00 Verbeelding Zeewolde: Parade, het Parijs van Erik Satie. 
Jan Brokken (verteller), Tobias Borsboom (piano) en Peter Vigh (alt- en 
sopraansaxofoon) . Fijn programma, met mooie vertellingen van Jan Brokken. 
 
13:30 Lunch: We hebben mensen gevraagd om (in ruil voor een vrijkaartje) een 
zoete of hartige taart te bakken die we na het concert gezamenlijk hebben gegeten. 
Dat is een groot succes! Voor herhaling vatbaar. 
 
16:00 Slotconcert in Dronten : De vleugels van Diaghilev 
Muziek van Rameau, Lully, Cimarosa en Van Wassenaer, gecombineerd met poëzie 
van  Michail Koezmin, voorgedragen door Sander Zwiep. Wij waren heel blij met het 
concert, maar ook hier was de aankleding minimaal. Bezoekers mochten geen koffie 
drinken, moesten meteen na het concert weer weg…. Dit is wel erg jammer voor de 
sfeer. 
 

Amateurs en het festival: Film “Diaghilev in Flevoland” 
Voor de samenwerking met amateurs hadden wij dit plan: 
“Graag betrekken wij de amateurkunst in Flevoland bij al het moois in zoveel 
kunstdisciplines dat door toedoen van Diaghilev tot stand kwam.  
Dat doen we door hen te vragen een korte film over hun raakvlak met Diaghilev te 
maken. Wij plaatsen alle aangeleverde filmpjes, van hooguit 3 minuten, in één 
festival format en tonen deze in een “loop” in de foyers van meerdere locaties waar 
het festival plaats vindt. Op die manier bieden we ook de amateurkunst een podium.  
Werkwijze: 
We beginnen met het maken van een korte introductiefilm over Diaghilev en zijn 
betekenis voor de (amateur)kunst. Deze sturen we in een link, samen met een korte 
brief, naar de amateurverenigingen. Na een week bellen we deze verenigingen na, 
en leggen contact. We vragen verenigingen van beoefenaren van muziek (koren, 
(jeugd)orkesten, harmonieën etc.) en ballet uit Flevoland ons een korte film met een 
eigen activiteit, die gelinkt is aan Diaghilev, toe te sturen.  Wij maken daaruit een of 
meer compilaties, die we bij alle onderdelen van ons festival, voor en na de 
voorstelling, continue vertonen op de locaties waar ons festival plaatsvindt. Dit biedt 
de verenigingen een podium bij ons in muziek en kunst geïnteresseerde publiek. Het 
levert de verenigingen PR op en mogelijk nieuwe leden en nieuwe bezoekers van 
hun uitvoeringen.  
Bij veel aanmeldingen zullen we meerdere films maken, zodat met name de lokale 
verenigingen zich in de betreffende plaatsen kunnen presenteren. 
Zeker nu is het van groot belang om amateurs weer te inspireren. Op dit moment 
liggen ze nog helemaal stil, het opstarten zal niet gemakkelijk zijn en er zullen maar 
weinig verenigingen zijn die in de eerste helft van 2021 een uitvoering geven. Een 
kort gefilmd optreden van 3 minuten is tegen de zomer wel haalbaar.” 
 
Dit bleek echt wishful thinking. De verenigingen mochten pas tegen de zomer weer 
opstarten. Wij hebben ons ontzettend verkeken op de hoeveelheid werk die hierin is 
gaan zitten. Het is heel veel werk geweest om de verenigingen aan te schrijven, na te 
bellen, nog eens te bellen en het via een andere ingang te proberen en de meeste 
besturen lieten ons weten dat ze het niet zagen zitten. Soms probeerden we het ook 
via de dirigenten. Die waren heel blij met het initiatief en klaagden er over dat zij hun 
besturen niet mee kregen. Er zijn een paar inzendingen gekomen, daarvan hebben 
we een film gemaakt, maar we kunnen wel zeggen dat dit onderdeel door de corona 
wel veel inspanningen heeft gekost, maar niet het gehoopte resultaat heeft 
opgeleverd aan film. Wel positief is dat we meer contacten hebben met verenigingen, 
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dus deze inspanning is niet voor niets geweest; in de toekomst zal er weer contact 
worden gezocht. 
 
 
Publiek  
Over het publieksbereik zijn wij wel en niet tevreden. 
Tevreden waren we omdat we blij waren dat we toch alle concerten konden spelen 
en omdat die naar omstandigheden goed bezocht werden. 
Maar we waren minder blij dat het publieksaantal laag was (coronaregels) en door de 
onduidelijkheid de regels ook op iedere locatie verschillend werden geïnterpreteerd. 
Bovendien is het veel moeilijker de PR op te starten als je niet weet waar je aan toe 
bent en merkten we dat het publiek deze keer meer aarzelde dan in 2020. 
Wij kregen van het publiek wel hele fijne reacties en men toonde wel begrip voor de 
situatie, maar dat wil niet zeggen dat je je publiek vasthoudt. 
De sfeer, de beleving zou echt beter moeten en daarvoor hebben we medewerking 
van de locaties nodig. 
Om dit te bereiken gaat het bestuur voor komende edities bij de locaties langs om 
met de eigenaren/organisaties te praten en een gezamenlijk plan op te stellen. 
 
Als we kijken naar het publieksbereik: 
Kickoff: 
Leeuwarden 50 (max. capaciteit), Zeewolde 2 x 25 (max. capaciteit) 
Augustus: 
Almere: 35 middag en 60 avond (max. capaciteit) 
Lelystad: 25 – 40 -40- 50 (max capaciteit) 
Noordoostpolder: 90 -30 -30 -30 (alles max. capaciteit) 
Zeewolde: 60 (max) 
Dronten: 50 (max) 
 
Dit is een raar lijstje. De Verbeelding in Zeewolde is veel kleiner dan de 
Ludgeruskerk in Dronten, maar het kerkbestuur had andere regels. 
En dit is precies waar we overal tegenaan liepen. 
 
Ons publiek – herkomst: 

- Het vaste Via Musica publiek: dit is publiek dat door de jaren heen is 
opgebouwd en jaarlijks terugkomt. 

- Nieuw publiek uit de directe omgeving van de concertlocaties: dit zijn echte 
instappers”, mensen die komen omdat er iets in hun dorp, in hun kerk of 
paviljoen plaatsvindt. (Vooral op de avond in Lelystad en in Zeewolde) 

- Landelijk publiek (o.a. een bus van Musico reizen) 
- Vast publiek van het Apollo Ensemble 

 
Digitaal publiek: 
We hadden ook digitaal publiek. Alle zorginstellingen in Flevoland keken vier dagen 
lang mee, met bewoners en zorgmedewerkers, dit leverde per concert ongeveer 700 
kijkers op, die naar 10 concerten keken, dus 7000 extra kijkers.  

 
Publieksonderzoek 
Via de ticketverkoper (klassiekemuziek.nl), het Agora theater en Appassionata 
Leeuwarden hebben we goed inzicht in waar iedereen vandaan komt. 
Via Appassionata en Musico reizen hebben we gevraagd naar: 

- De locaties 
- De programmering 
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- De beleving 
Over de programmering veel lof. 
Over de locaties kwam het volgende naar voren: tijd tussen de concerten in de Agora 
is te lang als er geen markt is. Het is dan te saai, zeker omdat de foyer een beperkt 
assortiment had (geen cappuccino, niets aan bitterballen etc). Ook werden er 
opmerkingen gemaakt over de vrijwilligers van de Agora. Deze mensen verwezen de 
gasten naar hun plaats. Zij deden dat met grote overtuiging en inzet en wilden de 
coronaregels zo goed mogelijk uitvoeren, maar het kwam de gasten soms wat 
militant over. 
Over de tour in de Noordoostpolder: de wijngaard werd zeer positief gewaardeerd, 
over de voormalige st Josephkerk in Luttelgeest waren de meningen verdeeld: voor 
bewoners uit de Noordoostpolder had het iets heel bijzonders, ‘hun’ kerk, die al 
verkocht en leeg was, werd nu voor de laatste keer gebruikt voordat er woningen in 
gebouwd gaan worden. De bezoekers van buitenaf vonden het kaal. 
De Bantsiliek werd als gebouw wel weer erg gewaardeerd, evenals de Hoeksteen in 
Emmeloord. In Emmeloord was de koffie en thee ook goed geregeld. De Bantsiliek 
scoorde daar weer minder mee. 
Dronten: mooie ruimte, klinkt heel goed, maar ook hier kwam de klacht dat het erg 
kaal was. Je mocht het concert bezoeken, maar dat was het dan ook. 
  
Corona-proof 
We hadden dit jaar al een plan A en een plan B, met regelmatig overleg over de 
zomermarkt. Toch moesten we naar plan C. Dat had te maken met de regelgeving, 
die vanaf juni nog steeds onduidelijk was. Wij hebben gekozen voor de 1,5 m en 
beperkte publieksaantallen en niet voor de testen-voor-toegang- methode, omdat we 
niet op een festivalterrein zitten, maar vier dagen lang rondreizen. 
Omdat wij op zoveel locaties zitten, merk je ook dat iedere locatiehouder een eigen 
interpretatie gaf aan de regels. Ook zagen we dat – naarmate de datum van het 
festival dichterbij kwam – er een meer negatieve en terughoudende sfeer kwam. 
Vragen en opmerkingen als “willen jullie niet liever afblazen” en “het zal waarschijnlijk 
toch niet kunnen of mogen”, kregen we veelvuldig. Heel anders dan in 2020, toen 
iedereen in de zomer graag weer wilde komen. 
Het is wat betreft organisatie dan ook meer werk, en vooral ook meer werk op het 
laatste moment. Omdat iedereen bij klachten thuis moet blijven, zijn er veel meer 
mensen ziek, dus ook vrijwilligers. 
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Colofon: 
Festival Via Musica 
Stichting Internationaal Zomerfestival Flevoland 
David Rabinovich – artistiek leider 
Marion Boshuizen – zakelijk leider 
 
Bestuur:  
Klaas Heerema – voorzitter 
Berry van Elst – secretaris 
Annely Zurwieden – Penningmeester 
Bart Abbes – lid 
Marijke van Sprang – lid 
 
Comité van aanbeveling: 
Franc Weerwind, burgemeester van Almere 
Egge-Jan de Jonge, wethouder cultuur Zeewolde 
Ton van Amerongen, wethouder cultuur in Dronten 
Teunis van der Zwart, hoofd oude muziek Koninklijk Conservatorium Den Haag 
Marcel Jansen, directeur Cultuurbedrijf Noordoostpolder 
Sander Zwiep, musicoloog, presentator radio 4 
 
Festival Via Musica wordt ondersteund door vele vrijwilligers 

 
                                  

Art is the opposite of chaos. Art is organized chaos. (Igor Stravinsky) 
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Balans per 31-12-2021.       

         

Omschrijving       Activa   Passiva  
         

Eigen vermogen        

         

Algemene reserve       €   15.807,29   

         

         

Liquide middelen        

         

Rekening courant     €  31.559,14     

Spaarrekening     €  10.022,15     

      €  41.581,29     

         

Kort vreem vermogen       

         

Vooruitbetaalde bedragen    €    2.226,00     

Nog te betalen kosten      €     8.000,00   

         

         

Voorzieningen        

         

Voorziening nieuwe website     €   15.000,00   
Voorziening extra P.R. activiteiten     €     5.000,00   

        €   20.000,00   

         

            

      €  43.807,29     €   43.807,29   

         

         
Uitleg: 

     

   
activa 

     

   
vooruitbetaalde bedragen: BTW die in 2021 betaald is en die in 2022  terug wordt betaald  
passiva 

     

   
algemene reserve: gereserveerd om evt. tekorten op te vangen voor festival 2022   
en volgende jaren. 

    

   
voorziening nieuwe website: de website was toe aan volledige vernieuwing; dit werd ons   
ook door adviescommissie Provincie en andere subsidiegevers geadviseerd. Uitvoering maart 2022. 

voorziening extra PR activiteiten: ook dit werd ons ook door adviescommissie Provincie en andere  

subsidiegevers geadviseerd. Uitvoering april- juli 
2022. 

 

   

         

         
De stichting heeft verder geen bezittingen en geen  financiële verplichtingen    

         
 


