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Grondslag en doelstelling Stichting Klassiek in ‘t Veen 
 

Op 24 december 2002 is Stichting Klassiek in ’t Veen bij notariële akte opgericht. De 

stichting is ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nr. 04069067.  

De stichting heeft ten doel:  

a) Het organiseren van kamermuziekconcerten, workshops, masterclasses en 

jeugdconcerten 

b) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

 

De Stichting heeft op 1 januari 2012 de ANBI-C status verkregen. 

 

Sponsoren, begunstigers en samenwerkingsverbanden 

Sponsoren 

Stichting Klassiek in ’t Veen wordt financieel ondersteund door de volgende organisaties en 

instellingen: 

• Nederlands Fonds voor de Podium Kunsten 

• Nederlands Muziekinstrumenten Fonds 

• Provincie Drenthe 

• Gemeente Borger-Odoorn 

• Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe 

 

Daarnaast wordt de stichting financieel ondersteund door begunstigers / vrienden van de 

stichting. 

 

Begunstigers / vrienden van de stichting 

Voor een minimum bedrag van € 25 per kalenderjaar (per adres) kan men vriend worden van 

Stichting Klassiek in ’t Veen. Als vriend van de Stichting krijgt wordt € 5 korting per ticket 

verleend tot een maximum van twee tickets per concert. Daarnaast worden vrienden op de 

hoogte gehouden van alle concerten die door onze Stichting worden georganiseerd en wordt 

jaarlijks een koffieconcert speciaal voor vrienden georganiseerd. 

‘ 
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Na een afname van het aantal vrienden begin 2022 heeft het bestuur besloten om het 

‘vrienden’-schap actiever onder de aandacht van het publiek te brengen tijdens concerten en 

in nieuwsbrieven. Ondanks dat zich in 2022 nog 5 vrienden afmeldden zijn inmiddels 10 

nieuwe vrienden geworven, waardoor het vriendenbestand met 5 adressen is gegroeid. 

 

Per januari 2023: 232 vrienden 

Per januari 2022: 227 vrienden 

Per januari 2021: 244 vrienden 

 

Verslag van de activiteiten in 2022 

Geheel 2022 was de nasleep van de corona pandemie nog goed merkbaar, enerzijds 

vanwege de lockdown in de eerste maanden van het jaar en anderzijds vanwege 

terughoudendheid bij het publiek.  

 

Er zijn in 2022 twee concerten afgelast, te weten: 

• Het voor zaterdag 22 januari 2022 geplande concert ‘Grote meester/jong talent’ 

m.m.v. Arno Bornkamp en het Aromi Quartet. Dit concert is afgelast vanwege de toen 

nog geldende lockdown. 

• Het voor zondag 18 september 2022 geplande familieconcert ‘VLOGEL’. Dit concert 

is afgelast vanwege het lage aantal boekingen. 

 

De volgende concerten hebben in 2022 doorgang kunnen vinden: 

Datum Concert Uitvoerenden Aantal 

bezoekers 

12 februari Stabat Mater van 

Pergolesi 

Titia van Heyst, Esther Kuiper, 

Vincent van Amsterdam en 

Diederik van Dijk 

60 

27 februari Vriendenconcert: Slapen 

zonder Schumann 

Marion van den Akker, Huib 

Ramaer, Charlie-Bo Meijering 

88 

20 maart Canto Ostinato Jeroen van Veen, Sandra Mol 80 

9 april Mattheus Passie Edwin Rutten e.a. 182* 
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Datum Concert Uitvoerenden Aantal 

bezoekers 

18 mei Slotconcert met werken 

van Beethoven, Ravel, 

Schostakovich en Enescu 

Liza Ferschtman, Enrico Pace 143 

29 oktober Jong aanstormend talent Elenora Hu, Gilbert den Broeder 60 

26 november Pianorecital met werken 

van Schostakovich en 

Chopin 

Hannes Minnaar 110 

17 december Vocaal Kerstconcert Ave 

M’aria 

Laura Bohn, Bauwien van der 

Meer, Ingeborg Bröcheler, 

Helena van Heel, Leon van 

Liere, David van Lith, Felipe 

Carlos Callegos, Tiemo Wang, 

Ben Weijand 

91 

*Betreft twee uitvoeringen, een ochtend- en middagconcert 

 

Naast bovenstaande concerten is op 12 november 2022 een pianodag georganiseerd voor 

amateurs. Hieraan hebben 12 amateur-pianisten meegedaan. 

 

Geheel 2022 is gewerkt met een aangepast (corona-)protocol voor bezoekers om hen een 

veilige omgeving te bieden voor het bezoeken van een concert. 

 

Bestuurssamenstelling in 2022 
Mevrouw M.M.F. van den Akker vanaf 14-10-2020, voorzitter 

Mevrouw M.J. Bouman vanaf 01-01-2022 tot en met 30-05-2022, secretaris 

De heer A.R. van der Holst vanaf 01-01-2022, penningmeester en vanaf 01-06-2022 tevens 

secretaris. 

De heer A. Trip vanaf 27-06-2022, algemeen bestuurslid 

Mevrouw I.H. Krakau vanaf 27-06-2022, algemeen bestuurslid 

 

 

Valthe, 16 februari 2023  
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1. BALANS PER 31 DECEMBER 2022  
 

 
 

 
  

Debet 31-12-2022 31-12-2021 Credit 31-12-2022 31-12-2021

Liquide middelen Vooruit ontvangen bedragen

Kas € 125 € 170 Concerten € 1.927 € 4.534

Rabo bank € 26.173 € 21.513 Donaties € 175 € 200

Rabo Spaar € 11.123 € 11.122 Subsidie € 4.909 € 5.000

Passepartout bijdragen € 955 € 0

 

Nog te ontvangen Reserves

Concerten € 0 € 0 Algemene reserve € 12.814 € 12.814

Donateurs € 100 € 0 Voorziening piano € 10.257 € 10.257

Subsidies € 0 € 0

Resultaat € 6.984

Nog te betalen

Concerten € 500 € 0

€ 38.021 € 32.805 € 38.021 € 32.805

 

BALANS per ultimo 2022
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022 
 
De staat van baten en lasten over de periode 1 januari t/m 31 december 2022 ziet er als 
volgt uit:  
 

  

Inkomsten Begroting 2022 Realisatie 2022 Realisatie 2021

Begunstigersbijdragen 6.415€                  6.715€                  6.395€                  

Opbrengst concerten 18.733€               16.327€                10.154€               

Subsidies 7.000€                  14.914€                2.975€                  

Advertenties 650€                     800€                     650€                     

Donaties 50€                       970€                     -€                      

Rente 1€                          1€                          1€                          

Projecten 5.000€                  5.000€                  -€                      

Subtotaal 37.849€               44.727€                20.175€               

Uitgaven

Algemene kosten

Webhosting en onderhoud 800€                     499€                     788€                     

Verzekering 450€                     484€                     318€                     

Kantoorkosten 500€                     250€                     1.060€                  

Reiskosten 100€                     110€                     -€                      

Bankkosten 400€                     331€                     308€                     

Subtotaal 2.250€                 1.674€                 2.474€                 

Directe kosten concerten

Drukwerk, verzending 750€                     1.063€                  986€                     

Kosten artiesten 10.600€               11.400€                10.000€               

Kosten zaal, piano 8.030€                  8.147€                  6.709€                  

Bloemen etc. 500€                     499€                     552€                     

Subtotaal 19.880€               21.109€               18.247€               

Kosten organisatie programma

Advertentiekosten 2.650€                  2.937€                  1.706€                  

Kosten catering 700€                     901€                     533€                     

Buma rechten 500€                     535€                     107€                     

Kosten subsidies 250€                     -€                      -€                      

Subtotaal 4.100€                 4.373€                 2.346€                 

Kosten projecten

Mattheus Passie 9 april 8.500€                  8.175€                  -€                      

Pianoweekeinde november 22 4.250€                  2.411€                  -€                      

Subtotaal 12.750€               10.586€               -€                     

Totaal kosten 38.980€               37.742€                23.067€               

Resultaat -1.131€                6.985€                  -2.892€                
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3. TOELICHTING  

 

3.1 TOELICHTING ALGEMEEN 

 

De Stichting Klassiek in ’t Veen stelt zich ten doel om regelmatig klassieke (kamer-) 

muziekconcerten te organiseren in de concertboerderij d’Rentmeester te Valthermond. 

Stichting Klassiek in ’t Veen is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele 

Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Het bestuur krijgt geen vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurslid. 

 

3.2 WAARDERINGSGRONDSLAGEN 

 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor de jaarverslaggeving 

C1 kleine organisaties zonder winstoogmerk. De materiële vaste activa worden vanaf € 450 

in de balans opgenomen. De aanschaffingen onder deze activeringsgrens worden in het jaar 

van aanschaf ten laste van het resultaat gebracht. Gehanteerd afschrijvingspercentages is 

20%. Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde in euro's. De baten en 

lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. 

 

3.3 TOELICHTING OP DE BALANS 

 

DEBET 

Liquide middelen 

De stichting houdt een kas aan voor de afhandeling van betalingen aan de zaal en 

uitbetaling van declaraties. De stichting heeft een Rabo-betaalrekening (saldo € 26.173) en 

een Rabo-spaarrekening (saldo € 11.123). Het saldo op de Rabo-spaarrekening stemt 

doelbewust overeen met de voorziening piano. 

 

Nog te ontvangen 

Van enkele begunstigers / vrienden was de jaarbijdrage op 31-12-2022 nog niet ontvangen. 

Deze zijn inmiddels voldaan. 

 

Nog te betalen 

Eén factuur voor zaalhuur stond op 31-12-2022 nog open voor betaling. 

 

CREDIT 

Vooruit ontvangen bedragen 

Per 31-12-2022 is € 1.927 ontvangen voor bestelde tickets voor de concerten in de eerste 

helft van 2023.  

 

Er is € 175 ontvangen aan donaties, zijnde vooruitbetaalde vriendenbijdragen voor 2023.  
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In 2022 is € 9.000 ontvangen van provincie Drenthe voor het programma 2022-2023. Omdat 

het programma 11 concerten kent, waarvan 6 concerten in 2023 plaatsvinden, is van deze 

subsidie is 6/11, zijnde € 4.909, als vooruit ontvangen voor 2023 geboekt. 

 

Reserves  

In 2021 is een voorziening voor de aanschaf van een piano gevormd van € 10.257. Deze is 

ook bestemd met het oog op de aanschaf / bouw van een eventuele slede voor een piano 

Tot nu toe wordt een piano gehuurd via het NMF. 

 

Resultaat 

Het resultaat over 2022 van € 6.985 wordt aan de algemene reserve toegevoegd. 

 

3.4 Toelichting op de staat van baten en lasten 

  

Inkomsten 

Begunstigersbijdragen 

De stichting kende in 2022 227 geregistreerde vrienden, welke in totaal € 6.415 hebben 

bijgedragen. Verder is € 300 ontvangen aan aanvullende bijdragen, doordat enkele vrienden 

incidenteel meer hebben gedoneerd (voornamelijk vanwege corona). 

 

Opbrengst concerten 

In 2022 werden de volgende toegangsprijzen gehanteerd: 

 

 Volwassene Vriend < 16 jaar 

Seizoen 2021-2022 € 25 € 20 € 5 

Seizoen 2022-2023 € 30 € 25 € 7,50 

 

In de eerste helft van 2022 is geleidelijk aan een geautomatiseerd systeem voor het boeken 

van tickets ingevoerd (Eventix). Inmiddels maakt ca. 80 % van de bezoekers gebruik van dit 

systeem. 

 

Subsidies 

In 2022 zijn de volgende subsidies ontvangen: 

• Nederlands Fonds Podiumkunsten, SKIP: € 7.423 

• Nederlands Fonds Podiumkunsten, Compensatieregeling 2: € 2.850 

• Provincie Drenthe: € 4.091 t.b.v. programma 22-23 

• Prins Bernhard Cultuurfonds: € 550 t.b.v. huur vleugel 

 

Normaliter was ook een subsidie van gemeente Borger-Odoorn te verwachten. Het uitkeren 

van de reguliere subsidie heeft vanwege corona niet plaatsgevonden in 2022. Naar 

verwachting wordt dit in 2023 hervat. 
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Advertenties 

Ten behoeve van het programmaboekje hebben acht adverteerders een advertentie 

geplaatst. Hierbij zijn de volgende tarieven gehanteerd: 

• Halve pagina: € 50 (z/w), € 75 (kleur) 

• Hele pagina: € 100 (z/w), € 125 (kleur) 

 

Donaties 

Er is een donatie ontvangen van Stichting Dorpsraad Exloo t.b.v. afwikkeling van een concert 

tijdens D’Exels festival. Tevens is een donatie ontvangen van een trouwe bezoeker. 

 

Projecten 

Van provincie Drenthe is € 5.000 ontvangen t.b.v. de Mattheus Passie van 9 april. 

 

Uitgaven 

Algemene kosten 

Dit betreft reguliere kosten voor de stichting die niet afhankelijk zijn van de georganiseerde 

concerten. Webhosting en onderhoud wordt uitgevoerd door Rapide. De verzekering is in 

2022 uitgebreid met algemene aansprakelijkheid voor bestuurders van de stichting. 

 

Directe kosten concerten 

Dit betreft onkosten direct gerelateerd aan de organisatie van concerten, waaronder de huur 

van de piano via het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. Onder de post drukwerk valt het 

drukken van het programmaboekje, programma’s voor de concerten en de seizoensflyer. 

Wat de kosten voor artiesten betreft wordt een richtbedrag van € 1.500 per concert 

gehanteerd. De kosten voor huur van de zaal zijn in 2022 hoger uitgevallen als gevolg van 

gestegen energieprijzen. 

De ontvangen subsidie vanuit de compensatieregeling 2 van het Nederlands Fonds 

Podiumkunsten is aangewend ter compensatie van het afgelaste concert in januari en als 

aanvulling op gederfde inkomsten in februari, maart en april. 

 

Kosten organisatie programma 

Om na corona weer onder de aandacht van het publiek te komen heeft geleid tot hogere 

uitgaven aan advertentiekosten. Daarbij zijn ook de tarieven om te adverteren gestegen. 

Onder catering valt de gratis koffie voor bezoekers bij aanvang van ieder concert en catering 

van artiesten. Ieder half jaar vindt aangifte van de ten gehore gebrachte werken plaats aan 

Buma. Hierover worden, waar van toepassing, rechten afgedragen. 

 

Kosten projecten 

Er zijn twee projecten gerealiseerd: de Mattheus Passie met een ochtend- en middagconcert 

op 9 april en een pianodag voor amateurs op 12 november. De hier opgenomen kosten 

betreffen de extra kosten bovenop de reguliere organisatiekosten. Zo is de zaalhuur, catering 

e.d. verantwoord in de gebruikelijke kostenposten die hierboven genoemd staan.  
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Valthe, 16 februari 2023 

 

 

Het bestuur van de Stichting Klassiek in ‘t Veen 

 

 

 

 

 

 

Mevr. M.M.F. van den Akker     Dhr. A.R. van der Holst 

Voorzitter      Penningmeester / secretaris 

 

 

 

 

 

 

Dhr. A. Trip       Mevr. I.H. Krakau 

Algemeen bestuurslid     Algemeen bestuurslid   

    

 

 


