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Jaarverslag en activiteiten Stichting Deltaconcerten 2020  
Boxtel, april 2021  
 

1. Doelstelling  

 
De Stichting Deltaconcerten is op 12 februari 2019 opgericht. De stichting wil een breed publiek bereiken dat 
met de concerten en cross-over activiteiten de verbinding tussen natuur en cultuur zal ervaren. Concerten 
worden georganiseerd op buitenlocaties in het Deltagebied.   
De 1e editie Deltaconcerten  wordt gehouden op het UNESCO Wereld Erfgoed Kinderdijk. De concerten en 
activiteiten zullen plaatsvinden op 9, 10 en 11 september 2021. De concerten  vormen een onderdeel van 
provinciale activiteiten in het herdenkingsjaar 600 jaar St. Elisabethsvloed.  

 
2. Samenstelling bestuur  

 
Het bestuur van de Stichting Deltaconcerten is als volgt samengesteld:  

● Voorzitter: Dhr. Jan Heijkoop  

● Secretaris: Dhr. Arjan van der Zee  

● Penningmeester: Dhr. Cor van der Sluis  

● Bestuurslid: Mevr. Laura van der Westerlaken  

● Bestuurslid: Mevr. Wieke Bonthuis  
 

3. Denktank  

 
De Stichting Deltaconcerten wordt inhoudelijk bijgestaan door een Denktank en bestaat uit de volgende leden:  

● Dhr. Peter van Beek, directeur Biesbosch Museum Eiland  

● Dhr. Henk Ketelaars,  voormalig manager bronnen Evides  

● Dhr. Dick Verheijen, voormalig directeur Parkschap NP de Biesbosch  

● Dhr. Kees van der Vlist, directeur Stichting Werelderfgoed Kinderdijk  
 

4. Comité van Aanbeveling  

 
In 2020 bestaat het Comité van Aanbeveling uit de volgende leden:  

● Dhr. Prof. Dr. W. van de Donk, Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant  

● Dhr. Mr. W.Kolff, burgemeester gemeente Dordrecht  

● Mevr. Lavinia Meijer, harpist  

● Mevr. Kirsten Schuijt, algemeen directeur WWF-Nederland  

● Dhr. drs. J. Smit, Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland 
● Dhr. L. Bohlmeijer, presentator Radio4  
● Dhr. E. Lichtenberg, burgemeester gemeente Altena 

 
 

5. Culturele ANBI  
 
Op 14 mei 2019 is de Stichting Deltaconcerten officieel aangemerkt als Culturele ANBI. Daarmee 
kunnen giften fiscaal aftrekbaar zijn. Voor een ANBI-status gelden publicatieverplichtingen van 
vastgestelde organisatieonderdelen. De gegevens zijn gepubliceerd op de website: 
http://www.deltaconcerten.nl  
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6. Bestuursactiviteiten  
 
Het bestuur heeft in 2020 totaal 11 keer vergaderd waarvan 3 keer met de Denktank.  
De activiteiten van het bestuur in 2020 stonden in het teken van de voorbereidingen op de eerste 
concertserie in 2021 en werden vooral gedomineerd door de actualiteit van de Corona-pandemie. 
Het bestuur heeft gedurende het gehele jaar moeilijke afwegingen moeten maken en een balans 
moeten zoeken tussen opportunisme en realisme. Doorgaan met alle voorbereidingen die nodig zijn 
voor de 1e editie Deltaconcerten versus de financiële en technische haalbaarheid als gevolg van de 
Corona-maatregelen. Het bestuur heeft, mede op basis van adviezen van de leden van de Denktank, 
ervoor gekozen door te gaan met de ontwikkeling van de Deltaconcerten. Mocht er in 2021 letterlijk 
meer ruimte komen door versoepeling van de coronamaatregelen, dan is het bestuur voorbereid om 
de 1e editie in september 2021 ook daadwerkelijk  te realiseren.  
De activiteiten van het Bestuur bestonden uit:  
     

● Het aanpassen van het beleidsplan Deltaconcerten in relatie tot Corona. 

● Het nader uitwerken van de begroting voor de 1e editie Deltaconcerten.  

● Het opstellen van een financieel dekkingsplan. 

● Het benaderen van fondsen en sponsoren.  

● Het bijhouden van de website, sociale mediakanalen.  

● Het uitbreiden van het Comité van Aanbeveling.   

● Het uitbouwen van het netwerk.  

● Het werven van financiële middelen.  
● Het organisatorisch voorbereiden van de 1e editie Deltaconcerten. 

 

7. Financiën  
 
Om haar doelen te kunnen realiseren werft de stichting financiële middelen via sponsoren en 
schenkers. Daarnaast door het aanvragen van subsidies en financiële bijdragen van fondsen. Het 
financieel jaarverslag van de Stichting Deltaconcerten is gepubliceerd op www.deltaconcerten.nl 
In 2020 is er voor € 2.813,= aan giften en € 2.500= aan subsidies via fondsen ontvangen.  
 
 
  

8. Beleidsplan  
 
De doelstelling / het Beleidsplan is gepubliceerd op www.deltaconcerten.nl 

 

http://www.deltaconcerten.nl/
http://www.deltaconcerten.nl/

