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Aan het bestuur van
Kunst aan de Dijk
Postbus 100
1243 ZJ  's Graveland

1.1 ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Kunst aan de Dijk, statutair gevestigd te 's Graveland, bestaan voornamelijk uit:

Het organiseren van culturele manifestaties.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat per rapportagedatum uit:

- C. van Gelderen, voorzitter
- A.W. Wertheim - Tolk, vice-voorzitter
- K.A. Speets - Bleeker, secretaris
- L.N.J. Epskamp, penningmeester
- M.P. van Wijnbergen (algemeen bestuurslid)
- E.A. Kale (algemeem bestuurslid)
- W.I. Sandberg van Boelens (algemeen bestuurslid)



1.2 FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2021 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2021 31-12-2020
€ % € %

Activa
Vorderingen 1.586 2,3 1.396 2,3
Liquide middelen 66.818 97,7 59.876 97,7

68.404 100,0 61.272 100,0

Passiva
Stichtingsvermogen 32.064 46,9 29.717 48,5
Kortlopende schulden 36.340 53,1 31.555 51,5

68.404 100,0 61.272 100,0

Analyse van de financiële positie

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen 1.586 1.396
Liquide middelen 66.818 59.876

68.404 61.272
Kortlopende schulden -36.340 -31.555
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 32.064 29.717

Vastgelegd op lange termijn
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 32.064 29.717

Financiering

Stichtingsvermogen 32.064 29.717
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BESTUURSVERSLAG 2021

Kunst aan de Dijk Kortenhoef bestaat in 2021 40 jaar. We zijn hiermee een niet meer weg te denken cultureel
fenomeen aan de Kortenhoefsedijk.  Met als basis het prachtige monumentale Oude Kerkje waar liefhebbers
van klassieke muziek  genieten van aanstormend en gevestigd talent, waar jaarlijks een swingend jazzconcert
de kerk op haar grondvesten laat schudden, waar voor de jeugd de familievoorstelling een prachtige manier is
om met de podiumkunsten kennis te maken en waar menig literair fenomeen de discussie aangaat met een
belangstellend en goed geïnformeerd publiek.

In de zomer is De Oude School het centrum met een drieweekse zomertentoonstelling waar publiek uit het
hele land naar toe komt om verrast te worden door de veelal onbekende werken uit privébezit van een
jaarlijks wisselende kunstschilder of kunststroming. De tentoongestelde werken komen prachtig tot hun recht
op de mooie locatie met weids uitzicht over het polderlandschap van Kortenhoef.

Kunst aan de Dijk voorziet decennia lang in de behoefte van cultuur dicht bij huis, laagdrempelig en waarbij
ook het sociale contact een belangrijke rol speelt.

2021 wederom een Corona-jaar
Konden we in het najaar van 2020 nog enkele concerten organiseren, in 2021 moesten we alle concerten tot
de zomer annuleren, en ook weer de zomertentoonstelling.  Een domper voor iedereen die met hart en ziel bij
Kunst aan de Dijk betrokken is, de musici en natuurlijk ook onze trouwe bezoekers. Maar net zoals in 2020
hebben we daar waar het kon de mogelijkheden gezocht om wel van ons te laten horen via nieuwsbrieven
waarin we de musici een klein podium konden geven tot een heuse ‘literaire livestream’. Joris Luyendijk en
Lamyae Aharouay gingen op 27 mei 2021 in een studio een zeer levendig en goed gesprek met elkaar aan dat
direct werd uitgezonden. De opname is nog steeds te bekijken op YouTube.

Op 30 september 2021 kon het eerste concert, weliswaar met beperkingen, doorgaan. Anderhalve meter
afstand betekende minder publiek, het corona-toegangsbewijs betekende een extra drempel, maar hoe blij en
uitgelaten waren we dat we weer van start konden. Het eerste concert van het Scholtes Janssens Pianoduo op
twee vleugels was bevlogen en ontroerend. Lisa Ferschtman kreeg in oktober het publiek min of meer op de
banken met haar virtuoze Bach soloprogramma. Het familieconcert met het Nieuw Amsterdams Klarinet
Kwartet was een belevenis voor jong en oud en in november mochten we eindelijk de deuren wat verder
openen en voelden we de blijheid en opluchting van bezoekers en spelers van het Corneille pianokwartet. Ook
de intieme toneelvoorstelling van Luna Cozijn kon op veel enthousiasme rekenen van het publiek. Een mooie
afsluiting van een jaar waarin de veerkracht van alle vrijwilligers Kunst aan de Dijk op de been hield.

Bestuur
De voornaamste taak van het bestuur was na het uitbreken van de Covid-19 pandemie om te denken
in mogelijkheden en Kunst aan de Dijk ‘levend’ te houden. Dat deden we door snel te schakelen en in
te spelen op de telkens veranderende omstandigheden.  Onze vrijwilligers verdienen een groot woord
van dank door zich zo positief op te stellen, flexibel te zijn en buiten de gebaande paden te denken en
daarop te acteren.



Financiën
2021 was wederom financieel een uitdagend jaar. Hoewel de omzet in 2021 hoger lag dan 2020 werd deze
stijging volledig veroorzaakt door toename van ontvangsten uit fondsen en van sponsoren. De opbrengsten
uit concerten nam af onder invloed van de afgelaste voorstellingen vanwege Corona. Ondanks dat de omzet in
2021 hoger uitkwam dan vorig jaar blijft gelden dat we nog immer niet op niveau pre-corona zijn: ten opzichte
van 2019 ligt de omzet nog bijna 50% lager. Dat komt door afgelaste concerten als ook het weer moeten
annuleren van de zomertentoonstelling.

De algemene kosten zijn in 2021 gestegen onder invloed van iets meer voorstellingen dan in 2020. Het is
begrijpelijk dat ook in 2021 duidelijk aandacht bleef voor het beperken van uitgaven nu zoveel voorstellingen
moesten worden afgelast of met beperkte aantallen bezoekers bijgewoond mochten worden. De meest
belangrijke kosten betreffen de vergoedingen aan musici en andere zelfstandigen.

Blik op de toekomst
De start van 2022 is bemoedigend te noemen. Ondanks dat we weer met afgelastingen moesten starten,
waaronder het immer succesvolle nieuwjaarsconcert, zien we vanaf februari dat de positieve effecten van het
versoepelen van de corona maatregelen. Met name het vervallen van de verplichte afstand van 1,5 meter
alsmede het coronatoegangsbewijs lijkt de weg vrijgemaakt te hebben naar weer een ‘normaal’ programma
met voorstellingen. Ook de voorbereiding van de zomertentoonstelling is in volle gang.

2022 wordt daarmee het jaar van herstel en vooruitkijken. Voor Kunst aan de Dijk wordt het eveneens de
afronding van ons jubileumseizoen, 40 jaar welgeteld. Jaren die we succesvol hebben mogen beleven met
hulp van velen. Evenementen die mogelijk zijn gemaakt door de steun van al onze vrijwilligers, vrienden,
donateurs en sponsoren. Maar ook het startsein voor weer veertig jaar!

Kortenhoef, mei 2022
Caroline van Gelderen, voorzitter Kunst aan de Dijk Kortenhoef



Terugblik 2021

21 januari Nieuwjaarsconcert: Gipsy Jazz -Robin Nolan Trio - geannuleerd
4 februari Piano en cello recital: Ramon van Engelenhoven en Benedict Kloeckner - geannuleerd
8 april Hanna Shybayeva en Anastasia Kobekina - geannuleerd
27 mei Literaire avond: Joris Luyendijk geïnterviewd door Lamyae Aharouay
Juni Zomertentoonstelling: Jan Roëde - geannuleerd
30 september Scholtes Janssens pianoduo
21 oktober Lisa Ferschtman
12 november Familieconcert Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet
18 november Pianokwartet Corneille
9 december Toneel: Luna Cozijn

Met dank aan onze sponsors/donateurs:
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3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

ACTIVA
Vlottende activa

Vorderingen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

1
1.586 1.188

Overige vorderingen en overlopende
activa

2
- 208

1.586 1.396

Liquide middelen 3 66.818 59.876

68.404 61.272
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31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

PASSIVA
Stichtingsvermogen 4
Overige reserve 5 32.064 29.717

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva

6
36.340 31.555

68.404 61.272
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3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021 2020
€ € € €

Baten
Activiteit gebonden baten 7 9.412 13.086
Bijdragen 21.957 12.959

31.369 26.045

Activiteit gebonden lasten 8 -27.092 -20.736
4.277 5.309

Lasten
Overige bedrijfslasten 1.930 3.692
Totaal van netto resultaat 2.347 1.617
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3.3 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2021 31-12-2020
€ €

1 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 1.586 1.188

31-12-2021 31-12-2020
€ €

2 Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bijdragen - 208

31-12-2021 31-12-2020
€ €

3 Liquide middelen

ABN AMRO 66.818 59.876
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PASSIVA

4  Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Overige re-

serve
€

Stand per 1 januari 2021 29.717
Uit resultaatverdeling 2.347
Stand per 31 december 2021 32.064

2021 2020
€ €

5 Overige reserve
Stand per 1 januari 29.717 28.100
Uit resultaatverdeling 2.347 1.617
Stand per 31 december 32.064 29.717

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 31-12-2020
€ €

6 Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen bijdragen 27.574 19.574
Vooruitontvangen opbrengsten 5.416 9.481
Huur 2.500 2.500
Diversen 850 -

36.340 31.555
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3.4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2021 2020

€ €
Baten
Activiteit gebonden baten 9.412 13.086
Bijdragen 21.957 12.959

31.369 26.045

2021 2020
€ €

8 Activiteit gebonden lasten
Artiesten 13.472 9.650
Huur ruimte 2.800 2.500
Huur inventaris 2.170 3.401
Licht en geluid 4.763 1.617
Promotiekosten 249 -
Drukwerk 798 664
Representatiekosten 692 1.539
Porti 315 64
Overige lasten 1.833 1.301

27.092 20.736

2021 2020
€ €

Algemene kosten
Automatisering en telefoon 564 755
Bankkosten 154 152
Overige algemene kosten 1.212 1.753

1.930 2.660

2021 2020
€ €

Diversen lasten
Omzetbelasting oude jaren - 1.032
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