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Beloningsbeleid: de bestuurders en de programmeur ontvangen geen beloning
Verslag van de uitgevoerde activiteiten:
De concerten zijn vastgelegd in programmaboekjes voor het winterseizoen 2016-2017
en 2017-2018. Zowel in het voorjaar als het najaar 2017 zijn de geprogrammeerde
concerten volgens plan uitgevoerd. Nieuw is het concept Concert + Culinair, een
combinatie van een voorstelling met aansluitend een diner in een restaurant aan de
Kolk. Op basis van de reserveringen voor het Kerstconcert door Camerata RCO van
het Koninklijk Concertgebouw Orkest op Locatie werd een afgeladen zaal verwacht,
maar als gevolg van noodweer kwamen vele concertgangers niet opdagen. Voor
schoolkinderen is een serie jeugdtheater voorstellingen geprogrammeerd, waarvoor
ook subsidie is ontvangen. Al met al een zeer gevarieerd programma.
Voor het huren van de kerk en/of dienstgebouw voor huwelijken, recepties, repetities
e.d. is in 2017 veel meer gebruik gemaakt dan voorgaande jaren. Verder waren er de
gebruikelijke openstellingen van het kerkgebouw voor de Kunstmarktdagen en concerten, boekenbeurs, etc.
Financiële verantwoording:
De opbrengsten van de concerten, inclusief sponsorgelden, een schenking en een
stukje crowd funding voor het Kerstconcert waren € 16.700, donateurs bijdragen €
2.000 en de netto inkomsten uit verhuur € 1.560. Alle kosten inzake de concerten,
zoals honorarium voor musici, drukwerk, glaasje wijn na afloop (als onderdeel van de
toegangsprijs), kosten culinaire concerten, etc. bedroegen tezamen ca € 18.000; voor
de jeugd voorstellingen is een mobiel theater aangeschaft t.w.v. € 400.
Het resultaat komt ten goede aan reserveringen voor bijdragen aan restauraties van de
monumentale kerk en verbeteringen in en om het dienstgebouw in overleg met het
College van Kerkrentmeesters. In 2015 is daartoe uit de reserveringen € 5.000
bijgedragen aan het schilderwerk van het kerkgebouw. Dit jaar heeft de Stichting een
bijdrage van ca € 1.500 geleverd aan de vernieuwing van de verlichting in de kerk.

