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Jaarverslag (activiteiten) Stichting Deltaconcerten 2021  
Boxtel, februari 2022  
 
 
 

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 Deltaconcerten van de 1e editie, waren gepland op 9, 10 en 11 september 2021 op het UNESCO Wereld 
Erfgoed Kinderdijk. Als gevolg van alle onzekerheden ten aanzien van de corona maatregelen en het ontbreken 
van voldoende financiële dekking heeft het bestuur in juni 2021 het besluit moeten nemen de 1e editie 
Deltaconcerten en alle bijbehorende activiteiten te annuleren.   
 
De 1e editie van de Deltaconcerten zal nu plaatsvinden op 2 en 3 september 2022. 
De concerten kunnen ook dan nog onderdeel vormen van provinciale activiteiten in het herdenkingsjaar 600 
jaar St. Elisabethsvloed. Dit herdenkingsjaar loopt tot en met september 2022. 
 

 
2. Samenstelling bestuur  

 
Het bestuur van de Stichting Deltaconcerten is als volgt samengesteld:  

● Voorzitter: Dhr. Jan Heijkoop  

● Secretaris: Dhr. Arjan van der Zee  

● Penningmeester: vacature 

● Bestuurslid: Mevr. Laura van der Westerlaken  

● Bestuurslid: Mevr. Wieke Bonthuis  
 
De heer van der Sluis heeft zijn functie als penningmeester in februari 2021 neergelegd.  
De heer Hoogendoorn is op 4 februari 2021 als penningmeester toegetreden tot het bestuur. 
Helaas heeft de heer Hoogendoorn op 30 april 2021 zijn functie als penningmeester weer neergelegd. 
Het bestuur is sinds die tijd op zoek naar een nieuwe penningmeester. Tot die tijd neemt de secretaris de 
functie van penningmeester waar.  
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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, voormalig directeur Stichting Werelderfgoed Kinderdijk  
 
De Denktank heeft op 17 september 2021 een belangrijke bijdrage geleverd bij de evaluatie van de 1e editie.  
De heren Verheijen en van der Vlist hebben bovendien nog geadviseerd bij de programmering van de 1e editie 
Deltaconcerten.  
 
 
 

4. Comité van Aanbeveling  

 
In 2021 zijn twee nieuwe leden toegetreden. Het Comité van Aanbeveling bestaat nu uit de volgende leden:  

● Mevr. Ina Adema, Commissaris van de Koning Provincie Noord-Brabant (sinds 2021) 
● Dhr. Theo Segers, burgemeester gemeente Molenlanden (sinds 2021) 
● 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 

 
Dhr. Prof. Dr. W. van de Donk heeft zich vanwege een functiewijziging teruggetrokken als lid van het Comité 
van Aanbeveling.  
 
 

5. Adviseurs 
 
Het bestuur is in 2021 ondersteund door een adviseur communicatie en door een adviseur fondsenwerving. 
Beiden op vrijwillige basis. 

● Dhr. Peter Muller   adviseur communicatie 
● Mevr. Isabelle Scholten adviseur fondsenwerving 

 

 
6. 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  
 

 
7. Bestuursactiviteiten  

 
Het bestuur heeft in 2021 totaal 19 keer vergaderd waarvan 1 keer met de Denktank.  
De activiteiten van het bestuur in 2021 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 in 
juni 2021 het lastige besluit genomen de 1e editie Deltaconcerten voor september 2021 te annuleren en te 
verplaatsen naar september 2022.  
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In september 2021 heeft er een evaluatiegesprek plaats gehad. Doelstellingen van de Stichting, rolopvatting en 
functioneren van het bestuur waren de belangrijkste onderwerpen. Het gesprek is geleid door een 
onafhankelijk voorzitter, in de persoon van de heer van de Borg (adviseur openbaar bestuur). Op basis van  
adviezen van de leden van de Denktank en de uitkomsten van de evaluatie gaat het bestuur verder met de 
voorbereidingen van de 1e editie Deltaconcerten 2022. 
 
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 ontwikkelen en bijhouden van een nieuwe website en bijhouden van sociale media kanalen.  

● 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. 
● De programmering 1e editie Deltaconcerten. 

 
 

 
8.  Beleidsplan  

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

    

Jaarverslag (financiën) Stichting Deltaconcerten 2021  
 
Korte toelichting 

 
Om haar doelen te kunnen realiseren werft de stichting financiële middelen door het aanvragen van subsidies, 
bijdragen van fondsen en sponsoren en middels het ontvangen van giften.  
Het financieel jaarverslag 2021 van de Stichting Deltaconcerten is gepubliceerd op www.deltaconcerten.nl 
 
In 2021 is er voor € 1.000,= aan giften ontvangen en is er € 5.000= aan subsidies via fondsen toegezegd.  
Met positief advies van de adviescommissie Waterdriehoek - Erfgoedlijn is op 17 december 2021 een 
subsidieaanvraag van €25.000,=  ingediend bij de Provincie Zuid-Holland.  
 
Op 31 december 2021 was het saldo op de rekening:  € 3.670,= 
 
De kosten op de grootboekrekening 4550 betroffen de maandelijkse kosten voor de zakelijke rekening van de 

RABO-bank en het gekoppelde E-boekhoudprogramma.  

De kosten vermeld op grootboekrekening 4750 betreffen de jaarlijkse kosten voor de hosting van de website 

via Vedaweb en de éénmalige kosten voor de bouw van een nieuwe website. 

De kosten vermeld op grootboekrekening 4790 betroffen de kosten voor de Kamer van Koophandel en de 

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering.  

De opbrengsten vermeld op grootboekrekening 8500 betreft één gift. 

 

 

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