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1243 ZJ 's Graveland 

Kenmerk Behandeld door Datum 
KadD 2019 JG 29 juni 2020 

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) 
- M.E. van Rijckevorsel (algemeem bestuurslid) 
- W.I. Sandberg van Boelens (algemeen bestuurslid) 
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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 2019 in verkorte vorm. 

Financiële structuur 

31-12-2019 31-12-2018 
€ % € % 

Activa 
Vorderingen 3.951  10,4  11.978  26,0  
Liquide middelen 33.998  89,6  34.082  74,0  

37.949  100,0  46.060  100,0  

Passiva 
Stichtingsvermogen 28.100  74,0  24.722  53,7  
Kortlopende schulden 9.849  26,0  21.338  46,3  

37.949  100,0  46.060  100,0  

Analyse van de financiële positie 

31-12-2019   31-12-2018 
€ € 

Op korte termijn beschikbaar 
Vorderingen 3.951   11.978 
Liquide middelen 33.998   34.082 

37.949   46.060 
Kortlopende schulden -9.849   -21.338 
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 28.100   24.722 

Vastgelegd op lange termijn 
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 28.100   24.722 

Financiering 

Stichtingsvermogen 28.100   24.722 
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2. BESTUURSVERSLAG



BESTUURSVERSLAG 

Al bijna 40 jaar lang organiseert Kunst aan de Dijk Kortenhoef ieder seizoen avonden met klassieke 

muziek, een familieconcert en het befaamde nieuwjaarsconcert met jazz- of wereldmuziek. Jaarlijks 

organiseren we een drie weken durende tentoonstelling in De Oude School waarin een kunstschilder 

of kunststroming centraal staat.  De stichting streeft naar hoge kwaliteit, gevarieerde programma’s 

en biedt een podium aan zowel jong talent als grote namen. 

Het Oude Kerkje, waarvan het oudste deel uit de 14e eeuw stamt, is een geweldige locatie voor onze 

concerten. De intieme sfeer, uitstekende akoestiek en verlichting met echte kaarsen trekt divers publiek 

uit de wijde omgeving.  Tijdens het familieconcert vult het kerkje zich met (groot)ouders en hun 

(klein)kinderen, tijdens het  nieuwjaarsconcert puilt het kerkje uit en verenigt jong en oud. De 

concertserie voorziet duidelijk in de behoefte aan hoogwaardige muzikale uitvoeringen dicht bij huis in 

een sfeervolle omgeving. Liefhebbers van klassieke muziek komen graag naar het goed bereikbare 

kerkje en genieten van de kwaliteit waarvoor ze anders naar de Kleine Zaal van Het Concertgebouw 

moeten. Voorafgaand aan de avonden maken steeds meer bezoekers gebruik van een ‘Kunst aan de Dijk 

Menu’ bij Brasserie Geesje aan de overkant van het kerkje.  

De tentoonstelling trekt publiek uit het hele land. Bezoekers worden verrast door de mooie locatie, De 

Oude School, met prachtig uitzicht over het polderlandschap van Kortenhoef. De getoonde werken, 

veelal uit particulier bezit, komen vol tot hun recht.  

Concerten 2019  
Het jaar werd ingeluid met een swingend concert van Candy Dulfer in een stampvolle kerk. Zeker toen 

ook vader Hans spontaan op het podium sprong, ging de zaal helemaal los. Een sprankelend concert 

met een Frans tintje van de talentvolle musici van Trio Bell’Arte volgde. Van geheel andere aard was de 

meditatieve solovertolking van de Canto Ostinato door Tomoko Mukaiyama, het publiek raakte in 

vervoering. Het enthousiasme spatte af van het concert daarna met  tophoornist Rob van de Laar samen 

met twee eveneens briljante musici, violist Mathieu van Bellen en pianist Thomas Beijer. Het 

concertseizoen 2019-2020 werd in het najaar afgetrapt door ons lokale pianofenomeen Hannes 

Minnaar met een prachtige vertolking van de Goldbergvariaties. Tijdens het familieconcert was het 

kerkje omgebouwd tot een heuse Dassenburcht waar de kinderen zich in een andere wereld waanden. 

Het Dudok Quartet sloot een zeer gevarieerd en goed bezocht concertjaar af. 

Literaire avond  
Auteur Oek de Jong nam ons mee in zijn belevingswereld in een openhartig gesprek met interviewer 

Ivan Borghstijn. Een interessante discussie met het publiek volgde. De schrijver en zijn uitgever waren 

na afloop vol lof over de sfeer in het kerkje, de belangstelling en het enthousiasme van het publiek. 

Zomertentoonstelling  
De zomertentoonstelling in De Oude School in mei/juni 2019 toonde werken van de Ploegschilder 

Jannes de Vries (1901-1986) met een samenstelling van zeer kleurrijke doeken van Het Groninger 

Hogeland, bijzondere tekeningen en achtergrondmateriaal. De tentoonstelling trok zo’n 1500 

bezoekers van heinde en verre, een fantastisch resultaat. De begeleidende catalogus van de hand van 

Desirée Koninkx raakte uitverkocht. De commentaren in het gastenboek waren unaniem lovend. 



De Sluijters Prijs en de Kunst aan de Dijk Prijs  
Een legaat van de erven Sluijters stelt Kunst aan de Dijk Kortenhoef in staat om ieder jaar hetzij een 

jonge musicus hetzij een jonge beeldende kunstenaar aan te moedigen en te ondersteunen. Naast een 

geldbedrag mag het winnende talent een concert geven in Het Oude Kerkje of zijn of haar werk ten- 

toonstellen. In 2019 werd de Sluijters Prijs voor jong talent in de schilderkunst uitgereikt aan Liesbeth 

Piena. Zij studeerde in 2018 cum laude af aan de AKI ArtEZ academie voor Art & Design in Enschede. 

Piena maakt krachtige schilderijen met een rijkdom aan vorm en kleur. De prijs werd dit keer uitgereikt 

op de KunstRai in Amsterdam. Kunst aan de Dijk had op uitnodiging van de KunstRai een eigen stand 

waar Piena haar werk mocht exposeren. Ook de andere genomineerden voor de prijs waren met een 

werk vertegenwoordigd op deze expositie.  

Bestuur en financiën  
Begin 2019 zijn een nieuwe voorzitter, Caroline van Gelderen en penningmeester, Marc Broekhoven, 

toegetreden tot het bestuur.  De penningmeester heeft de eerste maanden van het jaar veel werk 

verricht de administratie opnieuw in te richten en op orde te krijgen. Hij heeft vervolgens het stokje in 

het najaar overgedragen aan Leo Epskamp.  De voornaamste taak van het bestuur voor dit jaar was 

het verbeteren van onze financiële positie en de continuïteit waarborgen. Hierin zijn we geslaagd, al 

hebben we de prijsstelling voor het seizoen 2019-2020 helaas moeten wijzigen waardoor donateurs 

geen korting meer ontvangen op toegangskaarten. We zagen een stijging in het aantal verkochte 

abonnementen. Ook heeft een aantal donateurs zich verbonden met een periodieke gift. Hierdoor 

hebben wij het boekjaar 2019 met een licht positief resultaat kunnen afsluiten.  

Blik op de toekomst  
Bij het schrijven van dit verslag zitten we midden in de Corona-crisis. Deze zeer onvoorspelbare wending 

in ons bestaan maakt dat we alle zeilen de komende tijd bij zullen moeten zetten. Konden we 2019 met 

een hele positieve noot afsluiten, 2020 ziet er anders uit. Maar het bestuur en alle vrijwilligers zijn vol 

goede moed. Het seizoen 2020-2021 staat in de steigers met een prachtig programma, we maken 

voorzichtig plannen voor het lustrumseizoen 2021-2022 en we zien de toekomst met vertrouwen 

tegemoet. De grote steun van onze sponsoren, trouwe vrienden en donateurs is hierbij onontbeerlijk.  

Heel veel dank hiervoor. Onze vrijwilligers verdienen een staande ovatie voor hun inzet en 

enthousiasme. Zonder hen geen kunst aan de dijk in Kortenhoef.   

Kortenhoef, mei 2020 

namens het Bestuur,  

Caroline van Gelderen, voorzitter Kunst aan de Dijk Kortenhoef 



Terugblik 2019 

10 januari Nieuwjaarsconcert met Candy Dulfer 

14 februari Trio Bell’Arte: Noé Inui, Benedict Kloeckner en Vassilis Varvaresos 

14 maart Tomoko Mukaiyama: Canto Ostinato op één vleugel 

18 april Hoorntrio: Rob van Laar (hoorn), Mathieu van Bellen (viool), Thomas Beijer (piano) 

9 mei Literaire avond met Oek de Jong, geïnterviewd door Ivan Borghstijn 

Juni-juli Zomertentoonstelling: Jannes de Vries – het Groninger Hogeland 

10 oktober Pianorecital: Hannes Minnaar met de Goldbergvariaties 

2 november Familieconcert: Wolk in de Kerk 

7 november Dudok Quartet Amsterdam met altvioliste Lilli Maijala 

Met dank aan onze sponsors/donateurs:  



 

 

 
 

3. JAARREKENING 
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3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(na voorstel resultaatbestemming) 

31-12-2019 31-12-2018 
€ € € € 

ACTIVA 
Vlottende activa 

Vorderingen 
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

1 
1.243  5.739  

Overige vorderingen en overlopende 
activa 

2 
2.708  6.239  

3.951  11.978  

Liquide middelen 3 33.998  34.082  

37.949  46.060  
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   31-12-2019   31-12-2018  
  € € € € 

PASSIVA 
Stichtingsvermogen 4      
Overige reserve 5    28.100    24.722  
      
Kortlopende schulden      
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten 

6  
 -    2.088   

Overige schulden en overlopende 
passiva 

7  
 9.849    19.250   

    9.849    21.338  
 
        
    37.949    46.060  
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3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

2019 2018 
€ € € € 

Baten 8 
Activiteit gebonden baten 24.111  32.593  
Bijdragen 35.730  29.437  

59.841  62.030  

Activiteit gebonden lasten 9 -53.182  -60.496  
6.659  1.534  

Lasten 
Overige bedrijfslasten 3.281  5.833  
Totaal van netto resultaat 3.378  -4.299  
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3.3 TOELICHTING OP DE BALANS 

ACTIVA  

Vlottende activa 

  31-12-2019   31-12-2018  
 € € 

1  Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Omzetbelasting  1.243   5.739  
 

  31-12-2019   31-12-2018  
 € € 

2  Overige vorderingen en overlopende activa 
Nog te ontvangen bijdragen  2.708   3.239  
Vooruitbetaalde kosten  -   3.000  
  2.708   6.239  
 

  31-12-2019   31-12-2018  
 € € 

3  Liquide middelen 

Kas  189   132  
ABN AMRO  33.809   33.950  
  33.998   34.082  
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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 2019  24.722  
Uit resultaatverdeling   3.378  
Stand per 31 december 2019  28.100  
 

  2019   2018  
 € € 

5  Overige reserve 
Stand per 1 januari  24.722   29.021  
Uit resultaatverdeling  3.378   -4.299  
Stand per 31 december  28.100   24.722  
 
Kortlopende schulden   

  31-12-2019   31-12-2018  
 € € 

6  Schulden aan leveranciers en handelskredieten 
Crediteuren  -   2.088  
 

  31-12-2019   31-12-2018  
 € € 

7  Overige schulden en overlopende passiva 
Vooruitontvangen bijdragen  4.000   14.000  
Vooruitontvangen opbrengsten  5.441   3.327  
Nog te betalen kosten  408   1.923  
  9.849   19.250  
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3.4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
  2019   2018  

 € € 
8  Baten 
Activiteit gebonden baten  24.111   32.593  
Bijdragen  35.730   29.437  
  59.841   62.030  
 
In 2018 zijn Bijdragen ad EUR 5.446 onterecht gepresenteerd als onderdeel van de Activiteit gebonden 
baten. Dit verklaart voor een belangrijk deel de teruggang in Activiteit gebonden baten gedurende 
2019 alsmede de toename in Bijdragen. 
 

  2019   2018  
 € € 

9  Activiteit gebonden lasten 
Inkopen  5.163   5.286  
Artiesten  18.737   18.671  
Huur ruimte  3.939   4.469  
Huur inventaris  5.186   5.286  
Licht en geluid  2.293   2.730  
Promotiekosten  3.761   6.984  
Drukwerk  6.944   7.829  
Representatiekosten  1.916   1.937  
Porti  1.311   3.402  
Overige lasten  3.932   3.902  
  53.182   60.496  
 
 

  2019   2018  
 € € 

Algemene kosten 
Accountantskosten, andere niet-controlediensten  -   3.705  
Automatisering en telefoon  427   450  
Bankkosten  174   200  
Overige algemene kosten  2.680   1.478  
  3.281   5.833  
 
 

 




