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ln Memoriam: Ellen Verhagen

Zondag 20 februari 2A22 is onze initiatiefneemster en
secretaris Ellen Verhageíï op E4-jarige leeftijd overleden. Wij
zijn dankbaar voor hetgeen Ellen ons heeft gegeven:
zevenmaal een Pianowandeling in Culemborg.
ln 2016 is door Ellen het initiatief genornen om oÍlze Stichting
op te richten en daarmee diverse piano activiteiten in
Culemborg te organiseren. leder jaar was zij met haar
kenmerkende energie, enthousiasme en positieve instelling
de rnotor achter de organisatie" Ook Covid-19 kan Ellen niet
tegenhouden. Het concept van de Pianowandeling werd door
haar amgevormd tot een 'Piano Buiten Festival' mede om
tegemoet te komen aan de Covid-t-9 regels. ln 2021 heeft
Ellen voor de laatste keer een succesvol evenement
neergezet. Wii zullen haar enorm missen. Wij wensen haar
familie sterkte toe.
Orn haar betekenis voor de Stichting Fro Piano en de
Culemborgse Pianowandeling te onderstrepen, zal ons
Festival 2O22in het teken van haar nagedachtenis komen te
staan.

Piano Buiten Festival 2021
Foto: Donald Schalk
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Anno 2021hadden we nog steeds te maken rnet beperkingen van de pandemie. Daarom was het
ook in dat jaar uitdagend om piano activiteiten te organiseren. Wederom in overleg met de
gemeente Culemborg en met in achtneming van de Covid-19 regels (waaronder L,5 meter afstand)
en dankzij de medewerking van de fondsen heeft ín 2027 de volgende activiteit plaatsgevonden:

ZONDAG 12 september 202lz Piano Buiten Festival
Het Piano Buiten Festival is gerealiseerd door 30 vrijwilligers op 7 locaties. Maar liefst 34
pianisten/musici tussen 8 en 74jaar presenteerden hun talent. Het inzetten van coördinatoren
voor de inrichting persoonlijke begeleiding van de pianisten en logistiek/instrumenten heeft tot
een goede organisatie en uitvoering geleid. Het in goed overleg met de gemeente opgestelde
protocol voor het crisisteam over de Covid-1.9 regels leidde tot een 'veilig en goed begeleid'
programma.

Er werden op zes van de zeven locaties concerten van 30 minuten gegeven waarna er steeds een
pauze van 15 minuten was om naar de volgende locatie te lopen. Het publiek kon vooraf een
startpunt kiezen met een bepaalde kleur, en zij konden dan vanaf dat punt langs de muzikale route
lopen. De tweede locatie was een pauze locatie met een 'bespeel mij piano', die zorgde voor een
gezellige sfeer aan de terrassen aan de Markt. Door het hanteren van zeven locaties konden per
locatie zo'n kleine 120 bezoekers tegelijkertijd genieten van de muziek.

Als gevolg van de beperkingen die de pandemie ons oplegde, heeft er dit jaar geen slotconcert
kunnen plaatsvinden. ln plaats daarvan waren de laatste concerten op iedere locatie 45 minuten
lang.

Ter afsluiting van het festival werd een drankje en hapje aangeboden aan de deelnemers en
vrijwilligers in de boomgaard achter het Elisabeth Weeshuis.
Het bestuur is zeer tevreden over het feit dat het publiek live pianomuziek aangeboden kon
worden in deze moeilijke Covid-19 tijd. Het publiek wist dit enorm te waarderen.
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Het bestuur is enorm dankbaar voor het feit dat de benaderde fondsen hun medewerking hebben
verleend om dit Festival financieel mogelijk te maken door vanwege de Covid-19 beperkingen
soepele aanvraag regels te hanteren.

lnkomsten
1,. Bij elke locatie werd tijdens het Piano Buiten Festival aan de gasten een bijdrage gevraagd

Ook was het op diverse plaatsen mogeliik om via posters waar een verzoek tot doneren
met QR-code op stond, via een betaalverzoek een donatie via de bank te doen.

2. De stichting heeft naast donaties ook financiële ondersteuning ontvangen van het
Cultuu rfond Cu lem borg, On dernem ersfond Cu le m borg e n Stichting Elisa beth Weesh u is.

3. Ook dit jaar is, gezien de impact van Covid-19 op horeca en de detailhandel, de
ondernemers niet gevraagd te adverteren. Door de ondernemers gratis op de website te
vermelden, wilde de stichting hen een hart onder de riem steken. Daarom is gekozen voor
een kleiner programmaboekje met lagere kosten.

4. Op de website pianoculemborg.nl hebben we eveneens gratis advertentiemogelijkheden
aangeboden aan piano docenten en -stemmers.

5. Een van onze vaste piano leveranciers heeft gezorgd voor een substantiële ondersteuning
door het bieden van korting op de huur van de instrumenten.

Stichting Pro Piano is tevreden over het feit dat het Piano Buiten Festival een belangrijk deel van
de kosten lruim 32%) zelf heeft weten te dekken vanuit sponsoring en bijdragen van bezoekers.

De stichting houdt alleen vermogen in stand dat redeliikerwijs nodig is voor de continui'teit van de
activiteiten ten behoeve van de realisering van missie en doelstellingen. ln 2018 is de ANB|-status
toegekend die het voor donateurs (fiscaal) extra aantrekkelijk maakt om donaties te doen.
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Het positieve resultaat van € 928,- is aan het eigen vermogen toegevoegd.
Het eigen vermogen is opgebouwd uit positieve en negatieve resultaten van de
voorgaande jaren. Dit vermogen is nodig als buffer om toekomstige tegenvallers op te
vangen.

Overlopende passiva zijn: nog te betalen kosten voor het lopende jaar en vooruit
ontvangen inkomsten voor het komende jaar.

Baten & Kosten 2021

Toelichtine:
Piano Buiten Festival

begroting.

en meer sponsoring.

sponsoring.
Stichting overig

algemene kosten.

Balans Stic Pro ?iano 2O2t

Toelichtine:
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Bat€í! Piano Buiten Festival Stichtins - overis
Biidrasen fondsen € 11.500
Bijdragen bezoekers -1. _/:,I€

§ponsoring 3.348€ 532

€ 16.599 € 532
(osten

Pianísten 3.126€
lnstrurnenten € 6.357
Locaties en rÍEterialen 2.783.È

Promotie € ]43
Overig € 2.866 a 330

€ 15.873

Totaal

t7.t3L€

€ 76.243

Activa 31-72-21 3t-12-24 lpassira 3t-12-2! 31-12-20
Debiteuren € 500 € lEigen vermogen € 3.126 € 2"198
Liquide middelen 3.650€ 2.877€ loverlopende

I passiva € 1.A24 € 679

Financiële verantwoording
Hieronder treft u het gespecificeerde financieel overzicht van Stichting Pro Piano.

€ 330

€ 928

rtaal € 4.150 € 2_A77
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Algemene gegevens

Op 7 april 2016 is Stichting Pro Piano opgericht bij Ton & Van den Broecke Notarissen te
Culemborg. De stichting is gevestigd in Culemborg.

Naam:

Postadres:

E-mail:
Website:
Telefoon:
KvK:

Fiscaal nr:
Bankrelatie

Stichting Pro Píano

Weidsteeg 1.,4102 AA Culemborg
info@ pianoculem borg. nl
www. stichti n gpropia no. n I en www. pia nocu lem borg. n I

06 - 52 085 380 (Elmar van Loon; lid Pianocomité)
6585077
8562.87.180
NL02 RABO O3tO 402735 t.n.v. Stichting Pro Piano

Samenstelling bestuur

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid:

Anthony Zielhorst
Jos Voss

Ellen Verhagen (tot 20 februari 2022)
Pieter Verhulst

Doelstelling en visie

'De stichting heeft als doel het mede bevorderen van pianomuziek in brede zin, zowel uitvoerend,
componerend als beluisterend. Hierbij dient bijzondere aandacht te worden geschonken aan jonge
kinderen en jonge talenten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verwerven van fondsen, donaties en
derde geldstromen voor het opzetten en opzoeken van projecten die aansluiten op het doelvan
de stichting, eventueel in combinatie met andere kunstdisciplines.' (artikel 2 van de statuten)

Door het nastreven van omschreven doel, wil de stichting mede bijdragen leveren aan het
culturele leven en waar mogelijk andere culturen betrekken bij pianomuziek en/of inspireren
pianomuziek te spelen, componeren en beluisteren.
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Financieel beleid

De stichting heeft geen personeel in dienst. Tot het doelvan de stichting behoort niet het doen
van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. De
leden van het bestuur ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte
onkosten. De stichtíng beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

De stichting voldoet aan haar publiciteitsplicht door middel van de website
www.stichtingpropiano.nl, Facebook pagina's (zoals Pianowandeling Culemborg en Piano Buiten
Festival) en Twitter. Via de plaatselijke, regionale en landelijke pers en vakbladen wordt aandacht
gevraagd voor activiteiten die door de stichting worden ontwikkeld al dan niet in samenwerking
met andere organisaties.

Jaarverslag voor gelezen en akkoord getekend:

Datum 8+
A.K.J. Zielhorst
voorzitter

a\$

J. Voss

Penningm

P. Verhulst
bestuurslid
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