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A.E. vAn dEr LAAn-UiL
Van liefde en koude min

700,00
Landelijk  – Gedichtenbundel met als 

thema liefde en erotiek

e

AdEmA mUziEkprodUctiEs/ 
stichtinG trALLAmUsicA

Die Entführung aus dem Serail
10.000,00

hoorn – muziektheaterproducties met 
(semi)professionele acteurs 

e

AdEmA mUziEkprodUctiEs/ 
stichtinG trALLAmUsicA
Project Scarlatti – Stabat Mater

1.500,00
Landelijk – concerten van het 

projectkoor domenico Ensemble 
waarin het  

stabat mater van domenico scarlatti 
centraal staat

e

A.J.A. vAn dEn BornE/FUsE 
proJEcts

Utrechtse Heldenlintjes 2
2.850,00

Utrecht – publicatie en marketing 
rondom het project heldenlintjes

e

ALEttA, institUUt voor 
vroUwEnGEschiEdEnis

IIAV
32.500,00

Landelijk – in kaart brengen en kennis 
toegankelijk maken over de aktiegroep 

dolle mina

e

AmstErdAms BAch consort
Amsterdams Bach Consort 15 jaar! 

‘Music to die for’
3.750,00

Amsterdam – programma’s t.g.v. het 
15-jarig bestaan van het Amsterdams  

Bach consort

e

AmstErdAms historisch 
mUsEUm

Tentoonstelling Revolutie in  
het theater
30.000,00

Amsterdam – Expositie over Aktie 
tomaat en de diversiteit van het 

theater

e

SNS REAAL FONDS
JAARVERSLAG 2009

Anton piEck mUsEUm
Jubileumexpositie Hoe goed kent u 

Anton Pieck?
1.000,00

hattem – tentoonstellling die jonge 
mensen kennis laat maken met het 

werk van Anton pieck

e

ArchitEctUUr FiLm FEstivAL 
rottErdAm 
Mind the Gap

10.000,00
rotterdam – Filmfestival met films 
over architectuur en stadscultuur

e

Art BUro LimBUrG
Kloostertochten

5.000,00
maastricht – Locatietheater in  

een klooster

e

Art. 1 / Asn BAnk
Mediaprijs Zilveren Zebra

7.500,00
rotterdam – mediaprijs die kritische 

en inventieve professionele 
mediaprodukties over de 

multiculturele samenleving bekroont

e

ArtoLivE stichtinG
ArtOlive Jong Talent ’09

10.000,00
Amsterdam – overzichtsexpositie van 
het werk van de beste afstudeerders 
aan de nederlandse kunstacademies 

e

Asko EnsEmBLE
Spreiding van cultuurgoed

50.000,00
Amsterdam – nieuwe muziek d.m.v. 

maatwerkprogramma’s

e

AsLAn mUziEkcEntrUm
Songwriter Talent

6.000,00
Amsterdam – muziekeducatief project 

waarbij leerlingen hun eigen songs 
leren componeren en presenteren

e

AUrELion ErFGoEd Bv
Restauratie Kasteel Arcen en 

bijgebouwen
24.000,00

Arcen – restauratie van het kasteel en 
de bijgebouwen

e

B
BArooni

A.M.
10.000,00

Landelijk – muziek(theater)
voorstelling met een video-installatie 
van componist en regisseur Arnoud 

noordegraaf

e

BArt spAAn
Ellips

3.000,00
Landelijk – cd-opname met werk van 

Bart spaan

e

BEEckEstiJn pop
Beeckestijn Pop

10.000,00
iJmuiden – Gratis 

openluchtpopfestival op het 
Beeckestijn landgoed

e

BEEr 
mUziEkthEAtErprodUctiEs

De Boodschapper
15.000,00

Landelijk – muziektheater over het 
leven van de profeet mohammed 

e

BLokFLUit EnsEmBLE 
prAEtoriUs

Der getreue Musikmeister
2.500,00

Leiden en Amsterdam – 
Blokfluitconcert

e

BLokFLUit EnsEmBLE 
prAEtoriUs

Countering Händel
3.000,00

Leiden – muziektheatervoorstelling

e

Bond hEEmschUt provinciE 
zEELAnd

Restauratie en herplaatsing 
monumentale kunst

15.000,00
sint maartensdijk – restauratie en 

herplaatsing monumentale kunst van 
peter Alma en Lex horn

e

BrEEd wELziJn dELFt
Zomerschool 2009

4.500,00
delft – programma voor kinderen 
en tieners uit delft gedurende de 

zomervakantie

e

Brinks Artist mAnAGEmEnt
CD: 5 eeuwen fagot

7.500,00
Landelijk – cd-opname met 

uiteenlopend repertoire voor fagot

e
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Bureau Promotie 
Podiumkunsten

Volle bak-CRM voor de (podium)
kunstsector
30.000,00

amsterdam – Crm-traject voor de 
podiumkunstsector

e

C
C.m. Carolinum nijmeegs 

studentenorkest
Concert in concertgebouw  

De Vereeniging
750,00

nijmegen – Concert met werk van 
tsjaikovski in concertgebouw de 

Vereeniging
e

C.o.V. Cantate deo
Weihnachts Oratorium

1.350,00
Zoetermeer – Het uitvoeren van het 

Weihnachts-oratorium van j.s. Bach
e

C.o.V. Con amore
Een concertuitvoering van  
Die Schöpfung van Haydn

2.000,00
leiden – Concert waarbij  

die schöpfung van Haydn ten gehore 
wordt gebracht

e

C.o.V. sursum Corda
Requiem van Dvorak

2.000,00
rotterdam – klassiek concert

e

Calle real
Festival de Fandagos de Huelva

2.500,00
amsterdam – driedaags festival met 

aandacht voor de fandango  
flamenco-stijl

e

Cantatekoor dukenBurg
Jubileumconcert

2.000,00
nijmegen – Concert t.g.v. 40-jarige 

jubileum
e

Cantiamo
Vrienden van Salzburg

1.000,00
amersfoort – Concert met muziek van 
vader en zoon mozart en van Haydn

e

CatHarina stiCHting 
ZuiderWoude
Reflections 2010

5.000,00
Zuiderwoude – Festival met grote en 
kleine concerten van maximaal 1 uur

e

Centraal museum utreCHt
Nevenprogramma Beyond the Dutch

40.000,00
utrecht – actief publieksprogramma 
dat gericht is op diverse doelgroepen

e
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Centraal museum utreCHt
Verwerving drieluik met het  

laatste avondmaal
55.000,00

utrecht – Verwerving van het  
16e eeuwse triptiek

e

Centrum amateurkunst 
FleVoland 

Passie in de Polder
5.000,00

kraggenburg – locatietheater waarbij 
opmerkelijke plekken uit de polder tot 

natuurlijk decor dienen
e

Centrum amateurkunst 
FleVoland 

Muziektheater Module 2009
4.000,00

lelystad – educatief muziekproject 
m.b.t. musical

eee

Centrum Beeldende kunst 
drentHe

Verlies van Verdriet
4.000,00

dwingeloo en assen – interdisciplinair 
kunstproject waar autobiografische 
verhalen van inwoners een rol spelen

eee

Centrum Voor Film in 
Friesland

Noordelijk Film Festival
30.000,00

leeuwarden – Filmmanifestatie in 
noord-nederland

e

VOOrwOOrD
— 07—

Het jaar 2009
Introductie

—09—

De OrGaNISatIe
Bestuur, Medewerkers, externe adviseurs

Nevenfuncties bestuursleden
—17—

INterVIewS
De projecten– 5 interviews

—25—

De INFOGraPHICS
—49—

jaarreKeNING
—57—

eLSeVIer CaMPaGNe
—73—

PrIjzeN
—86—

NOG COLLeCtIe
VaN SNS reaaL FONDS

—89—

CHristelijk mannenkoor
‘da CaPo’ Haren

Hoop op de Toekomst
1.000,00

groningen – Concert t.g.v. het  
50-jarige jubileum 

e

Cinekid
Cinekid Media-educatie  
(schooljaar 2009/2010)

103.000,00
landelijk – Cultuureducatief 
programma rondom Cinekid

e

CoBla la PrinCiPal
d’ amsterdam

‘Atlantis’. Een jazzopera  
over en aan het water

15.000,00
amsterdam – spaans-amerikaans-
nederlands getinte opera in de stijl 

van de symfonische jazz
e

CoBra museum Voor moderne 
kunst amstelVeen

Cobra Kinderzomer
25.000,00

amstelveen – tentoonstelling en 
activiteiten voor kinderen over de 
expressieve werken uit de collectie

e

Coda
Vakantie op de Veluwe / 
Schilders op de Veluwe

40.000,00
apeldoorn – dubbeltentoonstelling 

over de geschiedenis van de Veluwe en 
de Veluwe als vakantiebestemming

eee

Coda
Aankoop ado-speelgoed

16.250,00
apeldoorn – aankoop van de collectie 

ado-speelgoed van ontwerper  
ko Verzuu

eee

Collegium ad mosam
100 jaar Thomascantoren:  

Niet alleen Bach
3.000,00

utrecht en maastricht – 
abonnementserie van het nederlands 

kamerkoor
e

ConserVatorium Van 
amsterdam

125 jaar conservatorium in 
Amsterdam
28.100,00

amsterdam – Festiviteiten t.g.v. 125 
jaar Conservatorium van amsterdam

e

Cool kunst en Cultuur
Nieuwe Lente

3.500,00
Heerhugowaard – Voorstellingen van 

jonge, nieuwe theatermakers
e

Corda Cantata
Concert Herdenken met Jenkins

10.000,00
den Haag – avondvullend concert

e

Crea orkest
Juventus
2.000,00

amsterdam – uitwisseling met een 
lets koor waarbij zeldzaam werk van 
nederlandse en letse componisten 

uitgevoerd wordt
e

CV de BrandstiCHting
Vakantie

40.000,00
landelijk – Peutervoorstelling naar het 

boek van rindert kromhout
e

D
d. de Winter

Ab Menist
2.000,00

landelijk – Biografie over ab menist
e

danCing on tHe edge 
stiCHting

Dancing on the Edge 2009
35.000,00

landelijk – eigentijds dans- en 
theaterfestival uit het midden-oosten

e

danstHeater aYa
IDeals-participatietraject

40.000,00
landelijk – dansvoorstelling dat laat 
zien wat er vandaag aan idealen leeft 

bij jongeren
e

de aPPel – Curatorial 
Programme 2008/2009

Weak Signals and Wild Cards
5.000,00

amsterdam – Bijeenkomst waar de 
‘toekomst’ van amsterdam noord zal 

worden besproken
e
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2009 was het jaar waarin de wereldwijde crisis fors doorzette.  
Aandelenkoersen daalden, banken vielen om, de werkloosheid 
nam toe, de staatsschuld steeg. Als gevolg van deze ontwikkelin-
gen hadden ook vele vermogensfondsen het moeilijk. Door de  
daling van de aandelenkoersen namen de dividenden af, en kwam 
er minder geld beschikbaar voor toewijzing. 

Hoe is het SNS REAAL Fonds in 2009 vergaan? Goed!  
Dankzij onze geldschieter, Stichting Beheer SNS REAAL, stond ook 
dit jaar weer een bedrag van ruim 15 miljoen euro ter beschikking 
voor toewijzing. Wij zijn het Bestuur van Stichting Beheer zeer  
erkentelijk voor deze bijdrage. Dankzij dit bedrag bleven wij in staat 
om onze toewijzingsgebieden – cultuur, educatie, wetenschap en 
sociaal-maatschappelijk – goed te bedienen. Door de afname van 
financiële middelen bij andere fondsen, verwachtten wij dat het 
aantal aanvragen bij SNS REAAL Fonds aanzienlijk zou stijgen.  
Dat is niet het geval geweest. Dit jaar werden 1470 aanvragen ont-
vangen. Vergelijkbaar met 1456 in 2008. De gemiddelde kwaliteit 
van de aanvragen was goed: 872 projectaanvragen konden worden 
toegewezen. Dat waren er 746 in 2008. Sedert de oprichting van 
SNS REAAL Fonds ‘nieuwe stijl’, in 2007, is er een hoop veranderd. 
Het toewijzingsbedrag verachtvoudigde. De bureauorganisatie 
groeide mee: van drie tot 16 medewerkers. Het voormalige gebouw 
van het VSBfonds aan de Maliebaan werd gekocht en in gebruik 
genomen. Een nieuw ICT-systeem werd aangeschaft, de website 
ontwikkeld en het aanvraagproces gestroomlijnd. Al met al ingrij-
pende en tijdrovende zaken.

Het Bestuur is de directieleden Ad Brits en Jonne Verburg, die 
in dit jaar afscheid namen van het Fonds, dan ook zeer erkentelijk 
voor hun belangrijke bijdragen aan deze pioniersfase. Dankzij hen 
is SNS REAAL Fonds niet meer weg te denken uit het landschap  
der Nederlandse vermogensfondsen. Aan Marie Hélène Cornips, 
die vanaf 1 september de directievoering heeft overgenomen, de 
opdracht om het Fonds verder uit te bouwen. Gezien haar ervaring 
in de kunst-, museum- en designwereld, zijn de verwachtingen 
van het Bestuur hooggespannen.

Zowel wat betreft de kerntaak, als wat betreft de organisatie 
heeft het Bestuur aangegeven in het komende jaar verdere stappen 

NaMeNS Het BeStUUr — erIC j. FISCHer, VOOrzItter

de dutCH don’t danCe diVison
De Notenkraker in de Grote Kerk

12.500,00
den Haag – dansvoorstelling in de 

grote kerk te den Haag
e

de Frisse Blik
Wat is waar? 2009/2010

10.000,00
landelijk – mediawijsheidsproject voor 
leerlingen van basis- en middelbaar 

onderwijs
e

de jonge akademie, knaW
De Jonge Akademie on Wheels

450.000,00
landelijk – Bus met wetenschappers 
bezoeken scholen voor voortgezet 

onderwijs
e

de kaZerne
Paradijsvogel

15.000,00
amsterdam – nieuw talent in de wijk 

wordt gescout en begeleid bij het 
maken van een voorstelling

e

de kiss moVes
Strauss is Cool!, Vivaldi Rocks! 

...and we Move!
7.500,00

landelijk – tournee van de eerder 
opgevoerde voorstelling voor jongeren

e

de kiss moVes
Just shut up and Dance!

8.000,00
amsterdam – dansvoorstelling over 
persoonlijke drama’s en dilemma’s

e

de kraBBedans
Items Eindexamenexposities & 

Modebelofte 2009
5.000,00

eindhoven – expositie met  
de hoogtepunten van 

eindexamenstudenten design en 
vormgeving in nederland en België

e

de muZerie Centrum Voor 
de kunsten

Jongommeninbeeld
2.000,00

ommen – leerlingen krijgen les van 
een professionele fotograaf en maken 

samen een serie/documentaire
e

de nederlandse 
BaCHVereniging

Dag van Bach
30.000,00

utrecht – muziekproject op school
e

de stilte
1-2tjes

7.250,00
landelijk – dansvoorstelling voor 

kinderen
e

de tent Van m’n tante
Theaterweken 2009

12.500,00
amsterdam – gezinsvoorstelling  

‘1001 nachten’
e

de VarkensFaBriek
De Infiltrant

17.500,00
landelijk – Voorstelling over twee 

vrienden die in het criminele circuit 
belanden
e

dekoor Close HarmonY
Muziektheatershow On/Off

1.500,00
utrecht – muziektheatershow over 
de twijfelfase die ontstaat als het 
studentenleven ten einde loopt

e

delFt CHamBer musiC FestiVal
Delft Chamber Music festival

21.000,00
delft – Festival met diverse concerten

e

djt de reus
Huismuis
7.500,00

Hoogeveen – theatervoorstelling  
met educatief traject voor kinderen  

v.a. 4 jaar
e

dmo/Culturele Zaken
Tentoonstelling Paul McCarthy

25.000,00
utrecht – tentoonstelling in de 

Botanische tuin van de universiteit 
utrecht

e

dr. BoudeWijn Bakker
Engelstalige bewerking van boek 

Landschap en Wereldbeeld
10.000,00

landelijk – engelstalige bewerking van 
het boek landschap en Wereldbeeld 

van Van eyck
e

dr. anton PHiliPsZaal
Haagse Muziek Driedaagse 2009

22.500,00
den Haag – educatieproject en 
jongerenprogrammering van de 

Haagse muziekdriedaagse
e

dragon ProduCtions
We’ve got Soul

4.500,00
landelijk – dansvoorstelling op 

middelbare scholen en in theaters
e

dream amsterdam Foundation
Dream Amsterdam 2009-Peter Funch

40.000,00
amsterdam – Peter Funch creëerde 

voor dream amsterdam werk
e

3B- BiBliotHeek
Literair Festival tijdens Rottepop

12.500,00
Bleiswijk  – literair festival dat 

bezoekers opnieuw kennis laat maken 
met boeken

e

duCos ProduCtions
Antillen en Trinidad

10.000,00
rotterdam – muziekuitwisseling 
binnen de programmering van de 

Battle of the drums
e

dZiga
Art of Matching

30.000,00
landelijk – kunstfilm 

e

E
e.s.m.g QuadriVium

Vokollage in de Cathrien
600,00

eindhoven – Concert van requiem 
van Faure samen met het 
medewerkerskoor van de  

tu eindhoven
e

eduCatieF Centrum 
muZiekkWartier

Ring-4-all
15.000,00

enschede – educatief programma 
rondom de operacyclus der ring des 

nibelungen van Wagner
e

entrée
Soulmarathon

10.000,00
amsterdam – Voorstelling met een ode 

aan de glorietijden van de soul

e

erasmus kamerkoor
Totentanz
2.000,00

landelijk – Cross-over voorstelling van 
muziek en dans

eee

erFgoed nederland
Over de vloer. Jong talent in  

het erfgoed
75.000,00

landelijk – Project dat de 
maatschappelijke stage in de  

erfgoedsector stimuleert
e

euroPa nostra
Cultureel erfgoed is ván iedereen  

en vóór iedereen
150.000,00

den Haag – Communicatieplan 
en innovatie van de webzijde t.b.v. 

europees erfgoed
e

exPodium, PlatForm Voor 
jonge kunst

Malleability Revisited: Beyond the 
Interstitial Experience

15.000,00
utrecht – Platform dat kunstenaars 
suggesties biedt voor plekken rond 
het station van utrecht voor nieuw te 

ontwikkelen kunstwerken
e

F
FaCtor i

Net deed ’ie het nog
5.000,00

landelijk – Choreografie waarin het 
leven van alledag gevat is

e

FilmHuis den Haag
F voor Filmkritiek

5.000,00
den Haag – expertmeeting over 

filmkritiek
e

Filmmuseum
Doku.Arts 2009

23.000,00
amsterdam – documentairefestival 

over kunst en kunstenaars

e

FilmWerk remY Vlek
Documentaire Kermis van Tilburg

20.000,00
landelijk – documentaire over de 
grootste kermis van de Benelux

e

Foam FotograFiemuseum 
amsterdam

Foam Lab
20.000,00

landelijk – Werkervaringsproject voor 
jongeren waarbij evenementen rond 
fotografie georganiseerd worden

e

ForQue/stiCHting 
internationaal liedConCours

Internationaal Studenten Lied  
Duo Concours

10.000,00
enschede – Concours voor de 

liedkunst
e

Fotodok
(On)Zichtbaar

7.500,00
utrecht – internationale 
groepstentoonstelling

e

FotogroeP HoogeVeen (FgH)
FotoManifestatie Drenthe (FMD)

750,00
Hoogeveen – tentoonstelling van 

fotowerk van alle drentse fotoclubs
e

Frank Bloem
Vlielanders

5.000,00
Vlieland – Fototentoonstelling over 

mensen die leven in een kleine 
gemeenschap op een eiland

e
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sns reaal Fonds functioneert sinds maart 2007 als 
een zelfstandige stichting en verricht sinds 1 januari 
2008 zelf de donaties. door de beursgang van bank-
verzekeraar sns reaal n.v. kreeg stichting Beheer 
sns reaal de beschikking over een aanzienlijk  
vermogen. de stichting heeft twee doelstellingen:  
het behartigen van de belangen van sns reaal en alle 
daarbij betrokkenen en het doen van uitkeringen in  
de ideële en sociale sfeer. Het Bestuur van de stichting 
heeft besloten om jaarlijks een deel van de beleggings-
opbrengsten beschikbaar te stellen aan sns reaal 
Fonds voor de ondersteuning van goede doelen.  
daardoor is het budget in korte tijd fors gestegen.  
Van 3 miljoen euro in 2006 naar 8,4 miljoen in 2007  
en 16,4 miljoen in 2008. in 2009 is ruim 15 miljoen 
euro ter beschikking gesteld aan sns reaal Fonds.

met de keuze in 2008 om projecten te ondersteunen op 
het gebied van cultuur, cultuureducatie, wetenschap  
en sociaal-maatschappelijk, hebben we een belangrijke 
stap gezet op weg naar een helder beleid. in 2009  
hebben we ons hierin verder ontwikkeld en de komen-
de jaren zal het Fonds zijn ambities nog op punten 
moeten verfijnen en aanscherpen.

de afgelopen jaren is het Fonds hard gegroeid. in 2009 
hebben we ons meer gericht op de inhoudelijke kant 
van het werk. Zo hebben we meer aandacht gehad voor 
de kwaliteit van de aanvragen en zijn onze toewijzings-
criteria verder aangescherpt. Hierbij hebben we meer 
focus gelegd op publieksbereik en nieuw publiek.  
ook wat betreft de organisatie hebben we niet stilgeze-
ten. de organisatie staat, de website getuigt helder  
van onze activiteiten, de aanvraagprocedure verloopt 
digitaal, met een effectieve helpdesk als serviceapparaat 
achter de hand, die ervoor gezorgd heeft dat het ad-
viesproces efficiënter verloopt. We hebben in de volle 
omvang van ons donatiebeleid prachtige projecten 
mede mogelijk gemaakt. Verderop in dit verslag vindt 
u enkele voorbeelden in de vorm van interviews,  
waarbij we makers gevraagd hebben naar hun inten-
ties. We hebben prijzen ondersteund en mee helpen 
ontwikkelen. We hebben ons gecommitteerd aan en-
kele meerjarige ondersteuningen, waarmee de borging 
van deze activiteiten zeker is gesteld. daarnaast zijn  
er enkele evenementen georganiseerd die gekoppeld 
waren aan ondersteunde projecten, waarbij ‘ontmoeten’ 
en ‘kennismaken’ centraal stonden. kennismaken met 
het Fonds, cultuur en met elkaar. Zo is tijdens het its 
Festival een masterclass van regisseur theu Boermans 

HET
JAAR
e

2009
e

te willen zetten. Wat toewijzing betreft – de statutaire opdracht van 
het Fonds – zal nadere gebiedsprecisering plaatsvinden. Hierdoor 
zullen potentiële aanvragers nauwkeuriger dan nu het geval is,  
weten wat het Fonds wel en niet tot zijn toewijzingsterrein rekent. 
Daarnaast zal verder worden gestuurd op kwaliteit, kwantiteit en 
snelheid. Kwaliteit wat betreft de beoordeling van de aanvragen. 
Kwantiteit wat betreft het aantal aanvragen dat verwerkt kan  
worden. En snelheid, wat betreft de doorlooptijd tussen aanvragen 
en besluit.

In het verslagjaar werd afscheid genomen van de bestuurs- 
leden Sjoerd van Keulen en Rob Zwartendijk. Tot het Bestuur  
traden toe Mick den Boogert en Rien Hinssen. Met ingang van  
1 januari 2010 heeft Henk van Wijk, penningmeester, SNS REAAL 
Fonds verlaten. Wij zijn de vertrekkende bestuursleden veel dank 
verschuldigd voor hun inzet voor het verzelfstandigde SNS REAAL 
Fonds. 

Namens het Bestuur wil ik directie, medewerkers en externe 
adviseurs bedanken voor hun werkzaamheden ten behoeve van het 
Fonds. Een soortgelijk dankwoord past ook Corrie van der Veen, 
die sedert het begin van dit decennium verantwoordelijk is voor  
acquisitie, beheer, behoud en ter beschikking stelling van de  
NOG Collectie van SNS REAAL Fonds. Ook hiervoor stelt Stichting 
Beheer SNS REAAL jaarlijks middelen ter beschikking. Een groot 
deel van deze verzameling is te zien in voor publiek toegankelijke 
instellingen. 

VOOrwOOrD
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georganiseerd voor deelnemers aan het talent  
development programma van sns reaal. 

de diversiteit aan projecten, in sectoren en categorieën, 
is duidelijk waarneembaar in de afbeeldingen en  
grafieken van dit jaarverslag. de aantallen in 2009  
variëren ten opzichte van 2008 niet veel: we hebben 
1470 projectaanvragen ontvangen, waarvan we er 872  
hebben kunnen ondersteunen. dat zijn er 126 meer 
dan vorig jaar. 

COMMUNICatIe

eee

sns reaal Fonds maakt ondernemende initiatieven 
mogelijk in cultuur, (cultuur)educatie en wetenschap. 
We zijn er voor aanvragers en voor een breder publiek 
van cultureel geïnteresseerden. Voor hen zetten wij 
onze communicatiemiddelen in. maar ook om meer 
inhoudelijke naamsbekendheid te krijgen. dat laatste 
lukt steeds beter. Het afgelopen jaar lag de nadruk  
op onze website en een mediacampagne.

Via de mediacampagne hebben we laten zien wie we 
zijn en waar we voor staan, in houding en in onder-
steuning. een campagne in elsevier en op Vk.nl  
toonden de volle breedte waarin het Fonds zich mani-
festeert. Voorbeelden vindt u door dit verslag heen.  
ook hebben we in het afgelopen jaar onze website  
verder uitgebouwd en vernieuwd. We hebben de gege-
vens van de bezoekers en hun gedrag verzameld.  
de resultaten hiervan helpen ons betere keuzes te  
maken voor onze communicatiestrategie.

de website van sns reaal Fonds is in de eerste plaats 
bedoeld voor aanvragers van donaties en mensen die 
informatie willen. de website is dan ook op hen gericht. 
Het aanvraagformulier, de informatie die daarbij hoort 
en de projectengalerij staan centraal.
 
de bezoekersaantallen zijn in 2009 enorm gestegen. 
elke maand bezoeken ongeveer 3000 tot 4000 unieke 
bezoekers onze site; dat zijn er ongeveer 40.000 in  
een jaar. dat was mede het gevolg van de online media-
campagne op volkskrant.nl en de printcampagne in  
elsevier. de online campagne had een doorlink waar-
mee de bezoekers direct op de website van het Fonds 
terecht kwamen.

PrOjeCteNGaLerIj 

eee

om de aanvragers een indruk te geven van wat  
sns reaal Fonds ondersteunt is er op de website een 

INtrODUCtIe

G
geassoCieerd onderZoeker 

niod
Jodenvervolging ’40-’45 in de grote 

steden van Noord-Brabant
1.000,00

landelijk – onderzoek naar de 
jodenvervolging ’40-’45 in de grote 

steden van noord-Brabant
e

gelders FanFare orkest
Concertreeks Ayahuasca

5.000,00
landelijk – Concertreeks in de regio 

met als thema Zuid-amerika
e

gemeente alkmaar/ 
stedelijk museum

Schuif gezellig aan voor Sesamstraat
7.500,00

Helmond en alkmaar – educatieve 
expositie over het programma 

sesamstraat
e

gemeente musea delFt
Aankoop 2 unieke 17e eeuwse 

portretten
45.000,00

delft – aankoop portretten  
Willem van Vliet

e

gemeente VugHt
Vught Buiten Gewoon

7.500,00
Vught – evenement met o.a. dans, 

toneel, muziek en workshops  
voor iedereen

e

gemeentemuseum den Haag
Glas(s) Gerrit Rietveld Academie 

1968–2008
15.000,00

den Haag – tentoonstelling t.g.v. het 
40-jarige jubileum van de glasafdeling 

van de academie
e

gemeentemuseum den Haag
Kandinsky en Der Blaue Reiter

50.000,00
den Haag – tentoonstelling 
met werken van leden van de 

expressionistische der Blaue reiter 
rond kandinsky

e

gemeentemuseum Helmond
Het Zoldermysterie

7.500,00
Helmond – Voorstelling in de vorm 
van een audiovisuele presentatie

e

golden monkeY enterPrises
De klokken van de Keizer

45.000,00
landelijk – documentaire over 

de restauratie van de 18e eeuwse 
speelklokken uit de verboden stad

e

graFisCH museum groningen
DiscCoverArt

3.000,00
groningen – exposities en een 

ontwerpproject over platenhoezen
e

grand tHeatre/ 
Prime ConCerten

Michael Nyman Festival
5.000,00

 groningen – Festival rondom de 
engelse componist michael nyman

e

groen gras
Dar – wild theater

10.000,00
landelijk – Voorstelling in de natuur 
voor stadskinderen van 6 tot 10 jaar

e

groninger Forum
Viva la Focus! Dutch Mobile Film 

Festival 2009
50.000,00

groningen – Festival voor films die 
zijn gemaakt met de mobiele telefoon

eee

gsmg Bragi
Kunst in het kwadraad

894,00
groningen – muziekvoorstelling 

in het zorgcentum Patrimonium in 
groningen
e

H
Haags HistorisCH museum

Het Vredesjaar 1609
12.500,00

 den Haag – expositie t.g.v. het  
400-jarige jubileum van het 

twaalfjarig Bestand
e

Haags oPen Podium
Haags Open Podium lunch en 

zondagmiddagconcertserie
1.500,00

den Haag – Concertserie waar musici 
met en zonder ervaring te horen zijn

e

Harmonie suB umBra
Speelmuziek

3.977,00
Veldhoven – kennismakingsproject 
met muziek en muziekinstrumenten 

voor kinderen
e

Het ad HoC orkest
Lustrumproject 2009

1.000,00
utrecht – muzikale stadswandeling in 

utrecht 
e

Het BraBants orkest
De Nachtegaal

7.500,00
noord-Brabant – educatief 

muziekproject voor groep 6, 7 en 8 
waar op zoek gegaan wordt naar de 

kern van livemuziek
e

Het ConCertgeBouW Fonds
Tempel zonder Drempel

26.000,00
amsterdam – Publieksprogramma 

voor jongeren
e

Het kaassCHaaFColleCtieF
Bijschaven
4.000,00

utrecht – laagdrempelig 
multidisciplinair talentenpodium

e

Het laB/reZa goran
Man is Man

6.000,00
landelijk – Humoristisch toneelstuk 
over de invloed van oorlog op het 

leven van mensen door nederlandse 
en iraanse makers

e

Het Wilde oog
L TS SPKNBRG YH YH!

10.000,00
landelijk – Projecten die een 

hedendaags beeld geven van oude 
spakenburgse tradities

e

HistorisCH Centrum oVerijssel
Bouwen aan de Diezerstraat

9.710,00
Zwolle – educatieprogramma voor 

leerlingen van groep 7 en 8
e

HistorisCH museum rotterdam
Rotterdammers Up

50.000,00
rotterdam – trefpunten in rotterdam 
met laagdrempelige en interactieve 

presentaties
e

HogesCHool ide
Project Recitatieven dirigeren 2009

14.000,00
Vuren – masterclasses voor het 

dirigeren van een recitatief
e

HogesCHool Van amsterdam, 
instituut amFi

Beyond Green
34.980,00

amsterdam – symposium en 
themaweek over de mode-industrie

e

Holland animation Film 
FestiVal (HaFF)

MovieSquad HAFF 2009
40.000,00

landelijk – educatief project 
waarbij jongeren kennismaken met 

kwaliteitsanimatie
e

Holland BaroQue soCietY
KIDS ONLY
12.500,00

landelijk – Voorstelling voor kinderen 
met voorbereidende lessen op de 

scholen
e

HuneBedCentrum
Verhaal Centraal

17.850,00
landelijk – multidisciplinair project 

m.b.t. het vernieuwen van het 
geschiedenisonderwijs

e

instant ComPosers Pool
Dutch Impro Academy

18.000,00
landelijk – Zomerschool voor 

improvisatiemuziek
e

interakt
Dansers voor het leven

15.000,00
landelijk – documentaire over het 
leven van een aantal dansers na hun 

actieve carrière
e

interakt
Een Schitterende Strijd

7.500,00
landelijk – documentaire over de 

diamanthandel

eee

interakt
RAUW & PUUR

15.000,00
landelijk – documentaireserie van 
mildred roethof over jongeren die 
leven in straatculturen in nederland

eee

interkerkelijke Cantorij 
CantiCa saCra

Requiem en Te Deum van John Rutter
1.000,00

tuk – uitvoering van het requiem en 
te deum van john rutter

e

internationaal kamermuZiek
FestiVal utreCHt

Internationaal Kamermuziek Festival 
Utrecht 2009

50.000,00
utrecht – jaarlijks 

kamermuziekfestival tussen kerst en 
nieuwjaar rondom janine jansen

e

international doCumentarY
Film FestiVal

Frederick Wiseman – IDFAcademy
15.000,00

amsterdam – masterclass van de 
filmmaker Frederick Wiseman  

waarin hij ingaat op zijn 
gezaghebbende oeuvre

e

international Film FestiVal
rotterdam

W R NXT (We Are Next)
3.750,00

rotterdam – jong filmtalent krijgt 
de kans hun werk en ideeën voor 
te leggen aan (inter)nationale 

filmprofessionals
e

internationale stiCHting
masterClass aPeldoorn

Masterclass 2009
3.000,00

landelijk – masterclasses 
kamermuziek voor getalenteerde 
jonge musici uit heel de wereld

e

intituut Voor maatsCHaPPelijk 
Werk tilBurg

Musical Echt.... Scheiding!
12.500,00

tilburg – musical over kind en 
echtscheiding vanuit het perspectief 

van een kind
e

into tHe great Wide oPen
Great Wide Open

15.000,00
Vlieland-Festival in een natuurlijk 
decor waar muziek centraal staat

e

isaaC massa stiCHting
Het Witsen Project

5.000,00
landelijk – toegankelijk maken van 
een bibliografisch zeldzaam boek

e

its FestiVal amsterdam
ITs jubileum

40.000,00
amsterdam – Festival met studenten 

van de kunstvakopleidingen

eee

iVak
125 jaar spoorlijn Groningen-Delfzijl

10.000,00
groningen – delfzijl – Festival langs 

de spoorlijn groningen-delfzijl

eee

J
jB edelkoort /stiCHting

muZiek-atelier
Groninger Piano Festival Pasen 2009

2.000,00
groningen – Piano suzuki-workshop 

voor kinderen en jongeren

e

jeugd tHeater WerkPlaats
Spektakel in Oudorp

7.500,00
oudorp – locatievoorstelling waarin 

het culturele erfgoed van een  
dorp of stad onder de aandacht wordt 

gebracht
e

jeugdCirCus Fantastini
Festival van het Nederlandse 

jeugdcircus 
3.000,00

groningen – Festival van het 
jeugdcircus
e

joods HistorisCH museum
Meijer de Haan

45.000,00
amsterdam – tentoonstelling over de 

schilder meijer de Haan
e

K
kamP rkBs de regenBoog

Werkweek Assel
1.000,00

assel – Werkweek 
e

kemPenkoor
Mattheus Passion

7.500,00
oirschot – integrale barokuitvoering 
van de mattheus Passion van Bach in 

de Petruskerk te oirschot
e

keramiekmuseum
PrinCesseHoF

Manifestatie Scherven & Geluk, 
Huwelijksserviezen in Nederland

25.000,00
leeuwarden – expositie, 

manifestatie en documentaire over 
huwelijksserviezen

e
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projectengalerij. daarin hebben we projecten onderge-
bracht die we exemplarisch vinden voor ons beleid. 
Projecten die ons vormen tot wat we zijn. een project-
pagina bestaat meestal uit een filmpje en een toelich-
ting. de film is voor de begrippen van een website lang 
en documentaireachtig van opzet en ook de tekst is  
redelijk uitgebreid, maar samen geven ze een volledig 
beeld van het project. de projecten in de projecten- 
galerij worden met enige regelmaat vernieuwd.

actualiteit is een belangrijk uitgangspunt voor de site. 
actuele informatie over het culturele leven en culturele 
manifestaties kan het gevoel voor wat er gaande is  
versterken. actualiteit vraagt om een constant en ade-
quaat onderhoud van de site en daarom zijn we  
voortdurend bezig de website up-to-date te houden. 

2010 eN VerDer

eee

sns reaal Fonds heeft ook in 2009 zijn maatschap-
pelijke relevantie op een aansprekende manier bewezen. 
We hebben projecten ondersteund die onze intenties 
goed weerspiegelen. met name projecten die een breed 
en groot publiek proberen te bereiken hebben onze 
aandacht gekregen. 

als Fonds signaleren we een brede sociaal-maatschap-
pelijke verschuiving mede als gevolg van de crisis. 
er is een beweging gaande onder vooral jonge en idea-
listische mensen, die vragen stellen en naar cultuur-
politieke, filosofische en ideologische antwoorden 
zoeken; die problemen signaleren en er consequenties 
aan verbinden. kunst en cultuur spelen in deze bewe-
ging een speciale rol. jonge kunstenaars en culturele 
ondernemers verenigen zich, zoeken naar gemeen-
schappelijke idealen en activiteiten, en richten clubs, 
bedrijfjes en netwerken op die met praktische ideeën 
komen en diezelfde ideeën direct een plaats geven in 
hun acties. Hun directe betrokkenheid bij de maat-
schappij speelt hierbij een grote rol. er ontstaat lang-
zaam maar zeker een wereldwijd netwerk van indivi-
duen die hun kennis, ideeën, ambachtelijkheid en 
bevlogenheid in dienst stelt van een leefbare wereld die 
zuinig omgaat met zijn bronnen en waarin plaats  
is voor iedereen. deze beweging weerspiegelt zich in 
de aanvragen die de laatste periode van 2009 bij het 
Fonds binnenkwamen. in 2010 zullen we daar zo  
adequaat als mogelijk mee omgaan.

INtrODUCtIe

2009 was een jaar van bezinning, maar ook een jaar 
met kansen en uitdagingen. en die hebben we met  
beide handen aangegrepen. We hebben de overgang 
gemaakt van een meer naar binnen gerichte organisatie, 
naar een meer naar buiten gerichte. Van hoe organise-
ren we onszelf naar hoe gaan we onszelf laten zien, 
(her)kenbaar maken. maar ook: met wie zoeken we 
contact, met wie hebben wij gemeenschappelijke doel-
stellingen en idealen, en hoe kunnen we onze ervarin-
gen, kennis en kunde delen. ook dat zullen we in 2010 
voortzetten. 

eee

INtrODUCtIe

kindertHeater a la Carte
Watertanden

3.000,00
landelijk – kindervoorstelling in de 
stijl van de revue voor kinderen van  

4 t/m 12 jaar
e

kladderadatCH
Verrassende Ontmoetingen

2.000,00
nijmegen – straatorkest dat op zoek 
gaat naar ontmoetingen met hun 

verleden, heden en toekomst
e

klein land
Wij wonen allemaal niet hier

5.000,00
 amsterdam – Voorstelling over 
de complexiteit van de moderne 

samenleving
e

knaW
KNAW Merianprijs

375.000,00
amsterdam – tweejaarlijkse prijs voor 
excellente vrouwen in de wetenschap

e

koninklijk instituut Voor
taal-, land-, en Volkenkunde

Fotoboek Sjahrir
9.080,00

landelijk – Fotobiografie over de 
indonesische politicus soetan sjahrir

e

koninklijke Harmonie
oosterBeek

Ride on Pegasus
4.000,00

arnhem en oosterbeek – Concert van 
de koninklijke Harmonie oosterbeek

e

kooPman
Het Concertgebouworkest dilemma

20.000,00
landelijk – Handelseditie 

van een proefschrift over het 
Concertgebouworkest dilemma

e

koor lokaal
Opera II Pirata van V. Bellini

3.000,00
Haarlem – uitvoering van de opera ii 

Pirata van Vincenzo Bellini
e

krater tHeater
Black Magic Woman Festival

20.000,00
amsterdam – meerdaags 

multidisciplinair evenement door 
vrouwen, voor iedereen

eee

kunst & Cultuur oVerijssel
Werkplaats Amateurkunst

10.000,00
Zwolle – 2 voorstellingen waarbij 

jonge makers professioneel worden 
gecoached
e

kunstFaCtor
Amateurkunst festival

20.000,00
amsterdam – Festival met o.m. 
voorstellingen, presentaties en 
performances met als thema 
‘Verbinding en ontmoeting’

e

kunstHal kade
Wonderland,  

through the looking glass
10.000,00

amersfoort – openingstentoonstelling 
over Verbeelding

e

kunstHal rotterdam
Modern Life. Edward Hopper  

and His Time
50.000,00

rotterdam – tentoonstelling over het 
werk van edward Hopper 

e

kunstuitleen utreCHt
Magische Momenten

7.500,00
utrecht – kunsteducatief programma 

waarbij kinderen op de computer 
kunnen werken met kunstwerken

e

kunstVerein
Kunstverein

17.750,00
amsterdam – Woon/werkruimte 
van kunstenaar germaine kuip 

wordt omgevormd tot een openbaar 
platform
e

L
lamBriakoor

Lenteconcert 2010
1.500,00

Veldhoven – samenwerkingsproject 
tussen koor, een 

gelegenheidsensemble en enkele 
zangsolisten

e

lamg HuYdts
Kunstenzomerfestival zwart 2009

35.000,00
Zwolle – Festival door de stad met o.a 

een orkest, opera en theater
e

landgoed Zonnestraal B.V.
Wetenschappelijke Publicatie

10.000,00
landelijk – Wetenschappelijke 
publicatie over het landgoed/

sanatorium Zonnestraal
e

latin ameriCan Film FestiVal
(laFF)

Latin American Film Festival
25.000,00

utrecht – Filmfestival met latijns-
amerikaanse cinema

e

laVa literair
De Nieuwe Pen

5.000,00
amsterdam – Creatief schrijven voor 
jongeren uit amsterdam Zuidoost

e

leids ProjeCtkoor
Komm, Komm!

2.000,00
leiden en utrecht – Concerten met 
duits koorrepertoire uit de barok en 

moderne tijd
e

leo smit stiCHting
Uilenburg Concerten 2009-2010

10.000,00
amersfoort – Concertserie in de 

uilenburger synagoge waarbij werk 
van componisten uit het interbellum 

centraal staat
e

letterkundig museum
Kinderboekenmuseum

100.000,00
den Haag – ontwikkelen van een 

educatieve tentoonstelling
e

limBurgs museum
Kleur bekennen

38.000,00
Venlo – Verschillende 
tentoonstellingen 

e

literair ProduCtieHuis
Wintertuin

Nu u!
17.100,00

landelijk – avondvullend programma 
waarbij de poëzietraditie centraal staat

e

loena-ConCerten Zaandam
LOENA-concerten

2.000,00
Zaandam – afwisselende en 

laagdrempelige concerten in de 
doopsgezinde Vermaning te Zaandam

e

louis HartlooPer stiCHting
Lowiekes Filmfestijn

5.000,00
utrecht – Zes zondagen lang kunnen 

kinderen met hun ouders een 
filmprogramma beleven

eee

ludamus
Musical Belle en het Beest

2.000,00
Heemskerk – Verstandelijk  

en/of lichamelijk beperkten maken 
samen met mensen zonder een 

beperking theater

eee

lustrumCommissie
rijksuniVersiteit groningen
De Nacht van Kunst & Wetenschap

12.500,00
groningen – mix van een groninger 
museumnacht en een nacht van de 

Wetenschap
e

M
media art Friesland

Media Art Festival voor Jong Talent 
(MAFvJT)
10.000,00

leeuwarden – Festival voor jong talent 
op het gebied van beeldende kunst

metaFoor
Look alike traject

22.950,00
landelijk – Verworven expertise wordt 
verder ontwikkeld als methode voor 

leerkrachten
e

moniQue duurVoort danCe
Cope

7.500,00
landelijk – urban dansvoorstelling die 

op abstracte wijze verwijst  
naar alledaagse situaties, gedachtes 

en emoties
e

moVies tHat matter
Young Amnesty Film Days

15.450,00
amsterdam en den Haag – educatief 
project tijdens movies that matter 

met speciaal geselecteerde films voor 
jongeren
e

moZartHoF, sCHool Voor Zeer
moeilijk lerende kinderen

The magic flute in the neighbourhood
1.335,00

almere – musical met spel, zang en 
choreografieën

e

museum BelVédère stiCHting
Conservatoren buiten dienst

5.000,00
Heerenveen – expositie waarbij 
conservatoren buiten dienst zich 

concentreren op Friese, groningse en 
drentse beeldende kunst

e
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museum BoerHaaVe
NewtonMania

15.000,00
leiden – Pilotproject waarbij ervaring 
opgedaan wordt voor de toekomstige 

positionering van het museum
e

museum Boijmans Van
Beuningen

The art of Fashion: Installing 
Allusions
40.000,00

rotterdam – educatieplan en 
publicatie bij de tentoonstelling

e

museum CatHarijneConVent
Tentoonstelling Beeldschone Boeken

15.000,00
utrecht – tentoonstelling die 

manuscripten en vroeg gedrukte 
boeken belicht

e

museum de Fundatie
Potretten van de familie Craeyvanger

80.000,00
Heino en Wijhe – aankopen van de 
potretten van de familie Craeyvanger 

van schilder gerard ter Borch
e

museum ons lieVe Heer oP
solder

Restauratie van het monumentale 
museum

200.000,00
amsterdam – restauratie van het 

monumentale museum
e

museum tromP’s HuYs
Water verft

5.000,00
Vlieland – multidisciplinair project 
t.g.v. het 50-jarige jubileum van 

museum tromp’s Huys
e

museum Van Het nederlandse
uurWerk

Aanschaf klok Steven Huijgens
17.500,00

Zaandam – aanschaf van een 
amsterdams staand horloge van 

steven Huijgens
e

museum Van loon
Restauratie Koetshuis

100.000,00
amsterdam – restauratie van het 

koetshuis
e

museum Voor moderne kunst
arnHem

REBELLE kunst en feminisme  
1969–2009
25.000,00

arnhem – expositie met werk van  
80 vrouwelijke kunstenaars voor 
wie het feminisme en gender een 

belangrijke inspiratiebron is
e

museumstoomtram
Hoorn-medemBlik

Restauratie diesellocomotief 101
40.000,00

Hoorn – restauratie van een 
diesellocomotief uit 1935

e

musiC meeting
Educatie schept een band!

12.500,00
nijmegen – educatief programma bij 
het internationale muziekevenement

e

musiCa VoCale
Missa Solemnis van Ludwig von 

Beethoven
2.000,00

arnhem – samenwerkingsproject 
tussen het oost-nederlands 
kamerkoor en musica Vocale

e

musiCon ProduCties
Blockparty’s & Skills

25.000,00
den Haag – talent ont wikke lings-

traject om jongeren bewust te maken 
van de kansen in de cultuursector

e

muZiekCentrum de toonZaal/
toon FestiVal

Toon Festival Brabant 2009 en 2010
80.000,00

’s Hertogenbosch – 
kamermuziekfestival rond lars 
Wouters van den oudenweijer

e

muZiekCentrum Frits PHiliPs
Confessions

8.500,00
eindhoven – Programma met nieuwe 
klassieke muziek, popmuziek, design 

en cross-overs
e

muZiekHuis utreCHt eduCatie
Educatieafdeling Muziekhuis Utrecht

9.000,00
utrecht – Permanente werkplaats voor 

makers van muziek in utrecht
e

muZiekVereniging ‘HeliCon’
100-jarig bestaan van de vereniging

4.000,00
lansingerland – educatieproject 

basisscholen t.g.v. 100 jaar Helicon

e

muZiekVereniging PHiësta
Educatieproject Noordenwind 

500,00
stadskanaal – laagdrempelig 

muziekproject dat leerlingen kennis 
laat maken met blaasmuziek

e

mYrrHe & mYtH Foundation
Chris Engels, de Curaçaosche erfenis 

van een Rotterdamse migrant
10.000,00

Willemstad, Curaçao – 
multimediaproject over de culturele 

nalatenschap van arts,  
dichter, schilder, schrijver, componist 

Chris engels
e

N
nationaal museum Van

sPeelklok tot Pierement
De koekoek Theodoor

20.000,00
utrecht – kinderpopconcerten waarin 

instrumenten van het museum de 
hoofdrol spelen

e

nederlands 
arCHiteCtuurinstituut

Brazil Contemporary
50.000,00

rotterdam – expositie met een 
panorama van de Braziliaanse cultuur 

eee

nederlands BaCH ensemBle
Gala on Tour

5.000,00
amersfoort – galaprogramma t.g.v. 

750 jaar amersfoort

eee

nederlands BlaZers ensemBle
De Kleren van de keizer

30.000,00
amsterdam – Voorstelling waarin 
dichters en componisten samen 

nieuwe werken maken
e

nederlands BlaZers ensemBle
Op weg naar...& Het 

Nieuwjaarsconcert 2010
45.000,00

landelijk – educatieprogramma 
rond het nieuwjaarsconcert in het 

Concertgebouw
e

nederlands goud-, ZilVer- en
klokkenmuseum

Aankoop complete zilveren collectie 
van de Stichting Het Van Kempen & 

Begeer Museum
125.000,00

schoonhoven – aankoop van de 
complete zilveren collectie van de 

stichting Het Van kempen & Begeer 
museum
e

nederlanse Programma
stiCHting

Het is nog maar twee oma’s geleden
125.000,00

landelijk – 5-delige tv-serie over 
slavernij
e

ni! ProduCties
Ik wil alles!
25.000,00

amsterdam – theatervoorstelling 
gebaseerd op de muziek van  

Henny Vrienten
e

niCo HuijBregts
Nico Huijbregts – Nieuwe 

kamermuziek
2.500,00

landelijk – Cd-opname met 
door Huijbregts gecomponeerde 

kamermuziekwerken
e

njo
Composer in residence:  

Olivier Knussen
40.000,00

apeldoorn – 150 musici studeren in 4 
verschillende orkesten en ensembles 

werk van olivier knussen in
e

nWo-gW
De Hollandsche Schouwburg

45.000,00
den Haag – Portret van de 

Hollandsche schouwburg met als 
zwaartepunten de geschiedenis  

tot 1945
e

O
oBs adriaan Van den ende

Themadag Afrika
2.500,00

Warnsveld – themadag over afrika 
met dans, muziek en workshops

e

odeon de sPiegel tHeaters
Sprookjes-3-daagse aan de Blijmarkt

2.500,00
Zwolle – sprookjesevenement

e

onomatoPee stiCHting
Verboden te lachen

5.500,00
eindhoven – expositie met 

ontwerppraktijken waarin humor op 
verschillende wijze wordt ingezet

e

oorkaan
Vivaldi en de vier jaargetijden

2009 – 2010
50.000,00

landelijk – kinderconcert in het hele 
land voor kinderen vanaf 6 jaar

e

oPera aan Zee
Festival 2009

10.000,00
noordwijk – laagdrempelige 

openluchtopera over de geschiedenis 
van het katholicisme in de 

Bollenstreek
e

oPera austerlitZ
Festival achter de linie

7.500,00
austerlitz – Festival met 

voorstellingen en activiteiten over 
muziek en andere kunstvormen

e

orlando FestiVal stiCHting
Orlando Festival

30.000,00
kerkrade – jeugdprojecten tijdens het 

kamermuziekfestival
e

ossiP snoeCk
Boekpublicatie Ossip Snoeck

7.000,00
landelijk – Publicatie van het werk van 

ossip snoeck
e

oudHeidkundige Vereniging
FleHite

Historische bezoek Amersfoort 750
2.500,00

amersfoort – kostuumshow van 
vorsten en vorstinnen t.g.v. 750 jaar 

amersfoort
e

oVerijssels kamerkoor
‘Where are now the birds?’

5.000,00
Zwolle – Programma t.g.v. het  

50-jarig jubileum van het  
overijssels kamerkoor

e

P
PaasHeuVelgroeP
VakantieCentra

Restauratie Zonnehal
10.000,00

Vierhouten – restauratie van ‘schuil-
speelplaats’ de Zonnehal

e

PaCiFiC enterPrises unlimited
Flamenco op Zuid 2009

3.500,00
rotterdam – Flamencofestival

e

PaCiFiC enterPrises unlimited
Sprookjes Parade

7.500,00
rotterdam – Fantasierijke optocht 
door de binnenstad van rotterdam

e

Paradiso melkWeg
ProduCtieHuis

Visual Sensations 2010
25.000,00

amsterdam – landelijk evenement 
waarbij de Vj-kunst als een vorm van 

mixed media art centraal staat
e

Passionate BulkBoek
GDMW Festival

25.000,00
rotterdam – tweedaags 

multidisciplinair festival waarin de 
letteren centraal staan

e

Passionate BulkBoek
Write Now!
25.000,00

landelijk – schrijfwedstrijd voor 
jongeren tussen de 15 en 24 jaar

e

PersPeCtieF ProduCties
Zes meter onder NAP

20.000,00
landelijk – documentaire 
over architectuur in de 

Haarlemmermeerpolder
e

Pgl Van rijsWijCk
Fiksche Lui

3.500,00
landelijk – Boek met als onderwerp de 

spektator van thijm
e

Planetart
GOGBOT festival 2009 edition 

ATOMPUNK
35.000,00

enschede – Platform voor jong talent 
met vernieuwende ontwikkelingen uit 
de multimediakunst en elektronische 

muziek
e

Podium de Vorstin (i.s.m
tHeater aCHterom)

Gezamenlijke programmering en 
marketing
10.000,00

Hilversum – samenwerking op 
het gebied van marketing en 

programmering
e

PollY maggoo
9-11 24-7 (nine-eleven  

twentyfour-seven)
12.500,00

landelijk – muzikale performance 
over de relatie tussen europa en 

amerika na 11/9
e

ProduCtieHuis BraBant
Halfgeleiders

10.000,00
landelijk – a capella 

muziektheaterproject van componist 
nelissen, librettist Westendorp en 

regisseur malschaert
e

PromusiC Foundation
Premiere Festival

7.500,00
nieuwegein – Festival met 
o.a. fanfare-, brassband- en 

slagwerkmuziek
e

Protestantse gemeente leens-
mensingeWeer

Restauratie Schnitger/Hinszorgel 
Michaëlkerk

5.000,00
mensingeweer – restauratie van het 
door arp schnitger gebouwde orgel 

uit 1696
e

Protestantse gemeente te
amsterdam

Restauratie orgel in de 
Nieuwendammerkerk

7.500,00
amsterdam – restauratie van het 

orgel in de nieuwendammerkerk te 
amsterdam

e

Protestantse gemeente te
BoaZum

Restauratie orgel
5.000,00

Boazum – eerste fase van de 
restauratie van het knol orgel uit 1792

e

R
r.l. Blom

Biografie Frank van der Goes
20.000,00

landelijk – onderzoek naar de 
geestelijk vader van de sdaP

e

redaxY-Bergen
Representing Nature

7.400,00
amsterdam – tijdschrift voor 

mediageschiedenis met als onderwerp 
kijk naar de natuur

e

residentie BaCH ensemBles
War Requiem, herdenking WO II

10.000,00
den Haag en utrecht – Concert t.g.v. 

65 jaar bevrijding van nederland
e

residentie orkest
De Jonge Matthäus

25.000,00
den Haag – muziekvoorstelling op 

basis van muziek van Bach vanuit een 
jeugdig perspectief

e

restauratie Commissie
marekerk leiden

Restauratie Garrels orgel Marekerk
10.000,00

leiden – restauratie van het 
monumentale Van Covelens/garrels 

orgel
e

rijksBureau Voor
kunstHistorisCHe 

doCumentatie
Kleur van het atelier

25.000,00
landelijk – onderzoek met de vraag 

wat de wisselwerking is tussen 
kunstopvattingen, esthetische idealen 

en kunsttheorie 
e

nederlands
oPenluCHtmuseum
De Pottenbakkersgang

250.000,00
arnhem – Herbouw en inrichting van 

de pottenbakkersgang 
e

nederlands studenten
kamerkoor

Cantates van F.W. Zachow 
5.000,00

landelijk – Cantates van F.W. Zachow 
door Capelle Frisiae en accademia 

amsterdam
e

nederlands studenten
kamerorkest

Jubileum concerttournee
2.000,00

landelijk – Concerttournee t.g.v. het 
45-jarig jubileum

e

nederlands uitVaartmuseum, 
tot ZoVer

De Gang – hedendaagse kunst over 
de dood

37.485,00
amsterdam – Fototentoonstellingen 

van gast-curator erik kessels
e

nederlandse Film en teleVisie
aCademie

WRAAK
5.000,00

amsterdam – eindexamenfilm aan 
de nederlandse Film en televisie 

academie
e

nederlandse HarP Vereniging
International Harp Competition & 

Festival
10.000,00

utrecht – Concours en festival met 
harpmuziek

e

nederlandse
kastelenstiCHting

De Dag van het Kasteel 2009
10.000,00

landelijk – open huis bij kastelen
e

nederlandse stiCHting Voor
Het doVe en sleCHtHorende

kind
NSDSK Theaterdagen

10.000,00
landelijk – Workshops voor (groot)
ouders van dove en slechthorende 

kinderen
e

nederlandse Vereniging Van
muZiekBiBliotHeek

IAML/IMS Conference 2009 
Amsterdam
10.000,00

amsterdam – Conferentie van 
de international association of 

music libraries en de international 
musicological society

e
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rk BasissCHool jeroen
Werkweek 2008-2009

750,00
den Haag – Werkweek ter afsluiting 

van de basisschoolperiode

eee

roCket Cinema
ROCKET CINEMA FESTIVAL,  

Old Films New Music
10.000,00

amsterdam – Festival met als thema 
monster movies op mega locaties

e

rogie C.s.
Part-time Asylum

40.000,00
amsterdam – Voorstellingen met 

als uitgangspunt luisteren naar het 
vreemde en de vreemdelingen

e

rotterdam PHilHarmoniC
FestiVal

Gergiev Festival 2009 ‘Eeuwige jeugd’
25.000,00

rotterdam – Festival met als thema 
‘onsterfelijkheid’ 

e

rotterdams PHilHarmonisCH
orkest

RPhO-Show 2009/2010
10.000,00

rotterdam – educatief project rond 
klassieke muziek voor kinderen uit 

groep 5 en 6
e

S
s.i.l.k.

De Doolhof
6.000,00

landelijk – multimediale 
familievoorstelling over de eerste 

keizer van China
e

saskia Floor
Master Musical Theatre aan Guildford 

School of Acting
2.000,00

engeland – Beurs voor een 
masteropleiding aan de guildford 

school of acting
e

saVan
Beeld voor Beeld 2009

20.000,00
amsterdam – documentairefestival 
waarbij cultuur, beeldvorming en 
culturele diversiteit centraal staan

e

sCHeltema
Score

7.496,00
 leiden – ontwikkeling en presentatie 

van de installatie score
e

sCHolengemeensCHaP taBor
In de ban van de regenboog

20.000,00
Hoorn – musical met biografische 

momenten uit het leven van  
nelson mandela

e

sCHoorl’s gemengd koor
Voorjaarsconcert

1.500,00
schoorl – Concert waar muziek van 
john rutter en Puccini te horen is

eee

sdHP&g
TheaterAdviesDag/TheaterAdvies 

Gids
2.500,00

landelijk – Productie van een 
theateradviesgids

e

sign stiCHting
Young Collectors

5.000,00
groningen – expositie over de wereld 

van jonge collectioneurs
e

silVer in motion
Masterclass Excellentie in Zilver

30.000,00
schoonhoven – masterclass zilver voor 

jonge begaafde kunstenaars
e

sint martinusParoCHie
Restauratie H. Odakapel

5.000,00
st. oedenrode – restauratie van de 
Heilige odakapel te sint-oedenrode

e

site sPeCiFiC ProjeCts
Dunne Muren

10.000,00
amsterdam – theatrale installatie en 
scenes in publieke ruimtes rond het 

thema van vertrek en transitie
e

siW internationale
VrijWilligersProjekten

Ik hou van Holland
3.000,00

landelijk – Projecten waarbij jongeren 
in contact gebracht worden met 

andere culturen
e

sns reaal
Weet wat je besteedt

300.000,00
landelijk – Programma dat jongeren 

inzicht biedt in hun financieel 
handelen
e

sPHinx art ProduCtions
Cinéma Arabe

21.000,00
amsterdam – Filmfestival met 

hedendaagse speelflms, korte films en 
documentaires uit arabische landen

e

sPringdanCe
Installatie – William Forsythe

50.000,00
utrecht – Festival met internationale 

hedendaagse dans
e

st. WetensCHaPPelijk erFgoed
amsterdam

Romeyn de Hooghe
30.627,00

amsterdam – educatieve audiovisuele 
presentatie bij de tentoonstelling

e

stadsarCHieF dordreCHt/ 
erFgoedCentrum

Calvijn
10.000,00

dordrecht – een tentoonstelling van 
Calvijn en het calvinisme

e

stadsmuseum Zoetermeer
De Wonderkamer van Zoetermeer

7.500,00
Zoetermeer – inwisseltentoonstelling 

van objecten van de bewoners van 
Zoetermeer
e

stedelijk museum de lakenHal
Holland Mania

20.000,00
leiden – manifestatie over de 
historische en hedendaagse 

beeldvorming van nederland bij 
amerikanen en japanners

e

stedelijk museum de lakenHal
Constructing a New World: Theo van 

Doesburg and the Avant-Garde
17.000,00

leiden – tentoonstelling waarbij  
Van doesburg wordt neergezet als de 

spin in het web van de europese 
avant-garde

eee

stedelijk Van aBBemuseum
Play Van Abbe

40.000,00
eindhoven – Collectie moderne en 
hedendaagse kunst staat centraal 
bij de vraag ‘Wat is de rol van het 

museum in de 21e eeuw?

eee

steF inZ in VerVoering
De Zomer In Vervoering 2009

4.000,00
landelijk – kleinschalig festival 

e

stiCHting geWorVen grond, 
geërFde aarde

Geworven grond, geërfde aarde
7.500,00

griendtsveen – theatervoorstelling 
die de bewoners wil laten zien hoe 

bijzonder de plaats is waar ze wonen
e

stiCHting Wg-atelier
BLINDE VLEKKEN XXX

7.500,00
amsterdam – kunstmanifestatie in 
en rondom stadsdeel oud-West te 

amsterdam 
e

De OrGaNISatIe

eee

sns reaal Fonds ondersteunde in 2009 872 projecten. 
Het budget ontvangt het Fonds van stichting Beheer 
sns reaal, die de meerderheid van de aandelen van 
sns reaal n.v. bezit. jaarlijks ontvangt stichting  
Beheer sns reaal, net als alle andere aandeelhouders, 
in principe dividend op de aandelen. daarnaast heeft 
zij opbrengsten uit belegd vermogen. dat vermogen  
is verkregen doordat stichting Beheer aandelen sns 
reaal n.v. heeft verkocht, toen sns reaal in mei 
2006 naar de beurs ging.

stichting Beheer sns reaal heeft als een van de statu-
taire doelstellingen ‘het doen van uitkeringen met een 
sociale of ideële strekking’. de stichting keert hiermee 
op haar beurt een vorm van maatschappelijk dividend 
uit. statutair is vastgelegd dat stichting Beheer deze 
uitkeringen doet via stichting sns reaal Fonds. 

StrUCtUUr

eee

sns reaal Fonds kent een structuur die zorg  
draagt voor een kwalitatief proces van aanvragen en 
toekenningen.
 
Het Bestuur vergadert vier keer per jaar, waarbij lang-
lopende strategische onderwerpen, de relatie met 
stichting Beheer sns reaal en grote investeringen 
besproken worden. in 2009 kwamen onder andere aan 
de orde: de benoeming van de algemeen directeur, de 
Fin gedragscode, projectrapportages, de jaarrekening, 
de begroting en de budgetverdeling. Vier van de negen 
bestuursleden hebben ook zitting in de Commissie 
toewijzing, die zich buigt over het toekennen van  
projectsubsidies. Het Bestuur besluit over aanvragen 
vanaf 250.000 euro.

Het Fonds staat onder leiding van de algemeen  
directeur. naast de afdelingen secretariaat, Finance & 
Control en hr, is het merendeel van de medewerkers 
werkzaam bij Projectadvies. adviseurs en projecton-
dersteuners verwerken de digitale aanvragen tot een 
kwalitatief inhoudelijk advies. de afdeling Communi-
catie en events draagt zorg voor website, campagnes, 
pr en evenementen.

de algemeen directeur is sinds 1 september 2009  
marie Hélène Cornips. Zij volgt ad Brits en jonne  
Verburg op; zij zijn respectievelijk op 1 september en  
1 augustus afgetreden. ad Brits en jonne Verburg  

OR
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e
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hebben sns reaal Fonds ‘nieuwe stijl’, sinds maart 
2007, een stevige basis en een voorlopige positie in de 
markt gegeven. marie Hélène Cornips brengt een 
groot netwerk mee. Zij heeft kennis en ervaring  
op het gebied van beeldende kunst, vormgeving en  
architectuur. aan haar de taak om het Fonds  
verder te ontwikkelen. 

sns reaal Fonds is sinds 1 november 2008 gevestigd 
op de maliebaan 14 in utrecht. 

PrOjeCtBUreaU

eee

Het projectbureau is verantwoordelijk voor het opstellen 
van de projectadviezen. Het bestaat uit een hoofd,  
twee senior adviseurs, drie adviseurs, enkele freelance 
adviseurs en expert adviseurs. Zij worden hierbij on-
dersteund door de projectcoördinator en projectonder-
steuners, die zorg dragen voor de optimale procesgang 
rond de aanvragen. Voor meer specifieke expertise 
wordt gebruik gemaakt van een ruim netwerk van ex-
terne adviseurs en specialisten. de projecten worden, 
voorzien van een advies, aan de directie of Commissie 
toewijzing voorgelegd. 

eee

BeStUUr 
SNS reaaL FONDS

per 31–12–2009
eee

Bestuur
e Prof. dr. e.j. (eric) Fischer 
(voorzitter) 
e drs. j.m. (jan) overmeer 
(vicevoorzitter)
e drs. H.B. (Henk) van Wijk 
(penningmeester) 
e Prof. mr. m.W. (mick) den 
Boogert
emr m.W.j. (rien) Hinssen
ej. (jean) den Hoed ra 
e mr. H.m. (Hugo) de jong 
schouwenburg
eProf. mr. s.C.j.j (Bas) kortmann 
eH. (Henk) muller 

Commissie toeWijZijng
e Prof. dr. e.j. (eric) Fischer 
(voorzitter) 
e mr. H.m. (Hugo) de jong 
schouwenburg
e drs. j.m. (jan) overmeer
 

MeDewerKerS
SNS reaaL FONDS

Per 31–12–2009
eee

direCtie
e marie Hélène Cornips 
(algemeen directeur)

 
seCretariaat

eYvonne van Houte
 

ProjeCtadVies
e Frank Verhagen 
(Hoofd)
e jorien Basart
e marijke evers
e mijke godschalk
e marieke Hinzen

ProjeCtondersteuning
e gemma schoonderbeek
e monique Braakman 
e teresa dijkstra 
 

CommuniCatie & eVents
e Bert krooshof 
(Hoofd)
egerry van der maazen
eniels van der Vuurst de Vries 
 

Human resourCes
eCaroline lucas
 

FinanCe & Control
eron de Vlaming
ejan Ypema
 
ConserVator nog ColleCtie
eCorrie van der Veen 

Free LaNCe aDVISeUrS
SNS reaaL FONDS

Per 31–12–2009
eee

e Corine van den Broek
e Willemijn van der Vaart
e marc van Zijp

OrGaNISatIe

stiCHting 100 jaar VenraY’s
mannenkoor

Venray’s Mannenkoor 100 jaar
3.000,00

Venray – Concerten t.g.v. 100-jarig 
jubileum
e

stiCHting 2+ ProduCties
Theater 0 – 4 Internationaal

7.500,00
rotterdams – symposium/presentatie 
voor theatermakers over professioneel 

theatermaken voor kinderen van  
0–4 jaar
e

stiCHting 20ste-eeuWse lied
Portret Erich Wolfgang Korngold

4.250,00
amsterdam – Concert met onbekende 
liederen van erich Wolfgang korngold

e

stiCHting 360° tHeater
Noem mij maar Lena

24.850,00
utrecht – interdisciplinaire 

voorstelling en educatief traject over 
migratie
e

stiCHting 4tuoZe matroZe
De Haven Symfonie

15.000,00
landelijk – lichtklassiek concert 

met amateurmuzikanten, 
conservatoriumstudenten en 
professionele muzikanten

eee

stiCHting 5e kWartier
Schoolpleinconcert

15.000,00
Haarlem – schoolpleinconcert met 
klassieke kinderliedjes uit diverse 

culturen 
e

stiCHting 60 laYers oF Cake
Façade

35.000,00
amsterdam – tentoonstelling 
met maatschappelijk betrokken 

kunstwerken in de openbare ruimte
e

stiCHting aBsolute sound
Winterreise 3

15.000,00
amsterdam – muziekavond die geen 
onderscheid maakt tussen genres, 

culturen en leeftijden
e

stiCHting aCCu
Jalan Jalan 2009

10.000,00
amsterdam – onder begeleiding van 
kunstenaars zetten bewoners hun 

talenten in voor de buurt
e

stiCHting ainsi
Festival ZOMERAVONDEN

25.000,00
maastricht – Zomerfestival in 

maastricht
e

stiCHting ajaZZ assen
Ajazz 2009

5.000,00
assen – Festival voor nieuwe jazz 
en improvisatie dat jong talent en 

gevestigde namen verbindt
e

stiCHting allerZielen alom
Allerzielen Alom 2009

5.000,00
landelijk – d.m.v. kunst krijgt de 

bezoeker de gelegenheid om de doden 
te herdenken

e

stiCHting alPHen oPus 2
Journey to the Center of the Earth

1.500,00
landelijk – nieuwe compositie  
van de amerikaanse componist  

john Franceschina
e

stiCHting amersFoort 750
Stad in zicht

6.000,00
amersfoort – tentoonstellingen t.g.v. 

750-jarig bestaan van amersfoort
e

stiCHting amsterdamse
sPinoZa kring

My name is Spinoza
40.000,00

amsterdam – manifestatie waar 
internationale kunstenaars zich bezig 
houden met de hoofdthema’s uit het 

werk van spinoza
e

stiCHting anna Bijns
Anna Bijns Prijs 2009

75.000,00
landelijk – literatuurprijs voor 

vrouwelijke schrijvers
e

stiCHting aPollo
De naakte Bach

6.500,00
deventer – opname en 

presentatieconcert van de suites en 
Brandenburgse concerten van Bach

e

stiCHting aPPassionata
Een serie van 9 concerten

3.000,00
leeuwarden – (kamermuziek)

concerten met muziek uit o.a. de 
middeleeuwen en de renaissance

e

stiCHting aPPelsaP
Appelsap in het Oosterpark

12.500,00
amsterdam – muziekfestival in het 

oosterpark te amsterdam
e

stiCHting araB Film FestiVal
Arab filmfestival 2009

7.500,00
rotterdam

Filmfestival waar arabische films 
worden vertoond

e

stiCHting arteganZa
Music 4 all
12.500,00

amersfoort – muziek- en 
theaterfestival met traditionele en 

moderne muziek van nederlandse en 
arabische professionals en amateurs

e

stiCHting artes in media
Spakenburgse vrouwen in beeld

25.000,00
landelijk – spakenburgse vrouwen 

in beeld
e

stiCHting asHakiran
Bolly aan den IJssel

5.000,00
rotterdam – lessen Bollywooddans 
voor basisscholen en een festival 

e

stiCHting aVenture
Hits anno 1450

5.000,00
amsterdam – Concerten met 

kerstliederen voorafgegaan door 
lezingen en een stadswandeling

e

stiCHting BaBel
Hommage aan Daan Manneke

5.000,00
landelijk – muziekfestival t.g.v. de  

70e verjaardag van componist  
daan manneke

e

stiCHting BaBel
Babelfilmfestival: De Buurt Leeft

3.500,00
Zaandam – Filmfestival met aandacht 
voor stedelijke vernieuwing en sociale 

cohesie

e

stiCHting BaCH Cantates
’s-HertogenBosCH

Bach Cantate op zaterdag
2.500,00

den Bosch – uitvoeringen van Bach 
Cantates
e
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NeVeNFUNCtIeS 
BeStUUrSLeDeN 
 Per 31—12—2009

eee

e.j. Fischer (1946)
(voorzitter)

WetensCHaP en  
onderWijs

e Bijzonder hoogleraar Bedrijfs-
geschiedenis universiteit van 
amsterdam
e Voorzitter Bestuur nederlandse 
raad voor training en opleiding
e secretaris Bestuur stichting 
modern glas
e Voorzitter van de visitatie- 
commissie van het College van 
deskundigen Financiële  
 dienstverlening (visitatie 
exameninstituten Wft)
e lid Bestuur academie voor 
Verenigings management 
(aVVm)
e lid Bestuur stichting  
economisch onderzoek (seo), 
universiteit van amsterdam
e lid Comité van aanbeveling 
leerstoel modern jodendom, 
rijks universiteit leiden

Cultuur
e Voorzitter Bestuur van de 
nederlandse museum  
Vereniging
e Voorzitter Bestuur stichting 
museum jaarkaart

oVerig
e lid Comité van aanbeveling 
‘operatie Zonnestraal’ 
e Vicevoorzitter raad van 
Commissarissen delta lloyd 
groep
e Voorzitter Bestuur van het 
nederlands Centrum voor 
sociale innovatie
e Voorzitter raad van advies 
Chainworks
e lid raad van toezicht neder-
lands instituut Van register 
experts

M.w. den Boogert (1943)
 (per 01–09–2009 toegetreden)
e advocaat 
e Vicevoorzitter stichting Beheer 
sns reaal 
e lid Commissie Vennootschaps-
recht, ministerie van justitie
e lid Commissie kapitaal- 
markten, autoriteit Financiële 
markten
e Voorzitter arbitragecommissie 
dutch securities institute (dsi)
e Voorzitter Bestuur stichting 
preferente aandelen Heijmans
e Voorzitter stichting preferente 
aandelen roto smeets

e Voorzitter Bestuur stichting 
preferente aandelen Crucell
e Voorzitter Bestuur stichting 
preferente aandelen tomtom
e Voorzitter Bestuur stichting 
beschermingspreferente 
aandelen Fugro
e lid raad van toezicht stichting 
Communicatiekanaal aandeel-
houders
e lid adviesraad Van der Heijden 
instituut, radboud universiteit
e Bestuur nederlands arbitrage 
instituut
e lid Bestuur stichting preferente 
aandelen asml
e lid Bestuur stichting lodewijk 
(océ)
e lid Bestuur stichting preferente 
aandelen Philips
e lid Bestuur stichting adminis-
tratiekantoor tkH
e lid Bestuur stichting preferente 
aandelen dsm
e lid Bestuur stichting  
Preferente- en Prioriteitsaande-
len B Wereldhave
e Plaatsvervangend lid ser 
Fusiecodecommissie
e Plaatsvervangend lid klachten-
commissie dsi

M.w.j. Hinssen (1956)
 (per 12–05–2009 toegetreden)
e lid raad van Bestuur sns 
reaal n.V.
e lid Bestuur nederlandse 
Vereniging van Banken (nVB)
e lid Bestuur stichting Bevorde-
ren efficiënt Betalen
e lid Bestuur european savings 
Banks group (esBg)
e lid Bestuur World savings 
Banks institute (WsBi) 

j. den Hoed (1937)
e lid Bestuur stichting Beheer 
sns reaal
e lid Bestuur stichting Preferente 
aandelen kPn

S.C.j.j. Kortmann (1950)
e rector magnificus radboud 
universiteit nijmegen en 
hoogleraar Burgerlijk recht
e raadsheer-plaatsvervanger 
gerechtshof arnhem
e lid raad van Commissarissen 
sns reaal n.V. 
e lid raad van Commissarissen 
dela Coöperatie
e lid raad van Commissarissen 
kds B.V.
e Voorzitter Bestuur stichting 
administratiekantoor Preferente 
aandelen randstad Holding 

e Voorzitter Bestuur stichting 
Preferente aandelen interna-
tionale nederlanden groep nV 
(ing) 
e Voorzitter Bestuur stichting 
Continuïteit st
e lid Bestuur stichting Beheer 
sns reaal
e lid Bestuur stichting merita 
e lid Bestuur stichting admini-
stratiekantoor kds B.V.

H. Muller (1942)
e Vicevoorzitter raad van 
Commissarissen asn Beleg-
gingsfondsen 
e Vicevoorzitter raad van toezicht 
asn groenprojectenfonds 
e lid raad van Commissarissen 
sns reaal n.V.
e lid Bestuur stichting Beheer 
sns reaal 
e Voorzitter stichting Werkge-
meenschappen Bergeyk
e Voorzitter stichting nederlands 
Participatie instituut
e lid Bestuur Vakbonds Histori-
sche Vereniging  
e lid Bestuur Pensioenfonds FnV 
e lid Vereniging aegon 
e lid dagelijks Bestuur ilC Zorg 
voor later 
e lid geschillencommissie FVP
e lid stuurgroep Zonmw pro-
gramma Participatie en 
gezondheid

j.M. Overmeer (1946)
e Voorzitter Bestuur stichting 
Beheer sns reaal
e lid raad van Commissarissen 
amvest B.V.
e lid raad van Commissarissen 
Blue sky group
e lid raad van Commissarissen 
allianz Holland Paraplufonds 
n.V.
e lid Bestuur preferente financie-
ringsaandelen aBn amro

(Beleggings-) adViseur Bij:
•  stichting Pensioenfonds Zorg en 
Welzijn

•  stichting Pensioenfonds elsevier 
ondernemingen

•  stichting Pensioenfonds 
gasunie

•  stichting Pensioenfonds aBn 
amro

•  Bedrijfspensioenfonds Vervoer 
•  investment advisor solera s.a.

H.M. de jong Schouwenburg 
(1938)
e Vicevoorzitter Fauna Beheer 
eenheid overijssel
e Voorzitter stichting eendracht

e lid Bestuur stichting Fonds des 
Pasteurs
e lid Bestuur jan Pietersz Huis  
i en ii amsterdam
e lid raad van Commissarissen 
alrec sign & display B.V.
e lid tuchtcommissie nivre
e Plaatsvervangend voorzitter 
raad van Beroep tuchtcommis-
sie roa en ooa
e Vicevoorzitter stichting 
Vaderlandsch Fonds ter 
aanmoediging van 's lands 
Zeedienst
e Voorzitter stichting anslo’s 
Hofje
e Voorzitter stichting Van den 
Brink-Houtmanstichting
e lid Bestuur stichting elsjen 
simonsdochter van Heems-
kerck-fonds

H.B. van wijk (1944)
Cultuur

e Penningmeester Vereniging 
Hendrick de keyser 
e Penningmeester Vereniging 
rembrandt en van stichting 
nationaal Fonds kunstbezit
e Penningmeester stichting de 
nederlandse Bachvereniging
e Penningmeester stichting tot 
Bevordering van de Bestudering 
van de kunstnijverheid
e Bibliothecaris nederlandse 
tinVereniging

oVerig
e lid raad van Commissarissen 
Bornet groep rotterdam B.V. 
e lid raad van Commissarisen 
nima installatietechniek B.V.
e Penningmeester stichting 
garantiefonds reisgelden en 
van de stichting Calamiteiten-
fonds reizen 
e Penningmeester stichting 
nederlandsch economisch-
Historisch archief
e Penningmeester stichting 
sibusiso
e Penningmeester stichting  
mr j.W. Fredriksprijs

stiCHting Beeldende kunst
amstelVeen
10t.art.square

2.500,00
amstelveen – atelierroute voor 
professionele kunstenaars in 

amstelveen
e

stiCHting Beeldenstorm
De Oude Boom

15.000,00
landelijk – Poppentheatervoorstelling 
voor kinderen over een andere cultuur 

en andere gebruiken
e

stiCHting Beeldlijn
Zichtbaarheid Beeldlijn collectie

14.400,00
groningen – Beheer en ontsluiting 

van het Beeldlijn archief
e

stiCHting BeHoud 
Cultuurgoederen milsBeek

Realisatie Boek Koningsven
2.000,00

landelijk – realisatie van een boek 
over koningsven

e

stiCHting Belastingmuseum
Op de gok – Loterijen in Nederland

2.500,00
landelijk – Brochure t.b.v. een 

tentoonstelling over het ideaal van 
loterijen in nederland

e

stiCHting BeleVen
Soccerdance

17.100,00
landelijk – dansvoorstellingen 

met het voetbal bewegingsspel als 
inspiratiebron

e

stiCHting BeleVen
New Arts Multi Battle

10.000,00
landelijk – Festival met een 

cultuureducatief gedeelte voor 
jongeren
e

stiCHting Belt
Wij Nederlanders

15.000,00
landelijk – muziektheaterproject met 

jules de Corte
e

stiCHting Bergkerk
ConCerten deVenter

Bergkerk zaterdagmiddag concerten
4.000,00

deventer – gratis concert in de 
Bergkerk
e

stiCHting Bergkerk
ConCerten deVenter
Zaterdagmiddag concerten

2.000,00
deventer – gratis toegankelijke 

(inloop)concerten in de Bergkerk te 
deventer
e

stiCHting BetHaniënklooster
Strijkkwartetten serie

4.000,00
amsterdam – kamermuziekconcert 
met een toegankelijk programma

e

stiCHting BeVrijdingsPoP
Bevrijdingspop Haarlem

10.000,00
Haarlem – klassiek 
herdenkingsconcert

e

stiCHting BeYond exPression
Multiplex
30.000,00

amsterdam – expositie/showcase en 
symposium voor digitale media in 

kunst en design
e

stiCHting BiBlionet
groningen

Poëziefestival Dichters in de 
Prinsentuin 2009

3.300,00
groningen – Festival waarbij 80 
dichters voorlezen uit eigen werk

e

stiCHting Biennale kijkduin
Biënnale Kijkduin

28.700,00
den Haag – glaskunsttentoonstelling 

en educatief programma
e

stiCHting Big Ben
De Vlaardingse Beiaardweken

7.500,00
Vlaardingen – Concertreeks van 

beiaardbespelingen
e

stiCHting BijBel museum
Groeten uit Jeruzalem/ From 

Jerusalem With Love
25.000,00

amsterdam – tentoonstelling over 
de voorgeschiedenis van het huidige 

israël
e

stiCHting Bijlmer ParktHeater
Openingstraject Bijlmer Parktheater

15.000,00
amsterdam – Programma rondom de 

opening 
e

stiCHting BijZondere
ProduCties dordreCHt

Theaterfestival Bies
25.000,00

dordrecht – locatietheaterfestival 
dat verbonden is aan schouwburg 

kunstmin/Filmhuis Cinode
e

stiCHting BissCHoPskas
Van Haarlem der oud-

BissCHoPPelijke ClereZie
Restauratie orgel uit 1714

5.000,00
Zaandam – restauratie van het orgel 
uit 1714 in de oud-katholieke kerk te 

Zaandam
e

stiCHting Baila louCa
Baila Louca, seizoen 2009/2010

17.500,00
landelijk – dansplatform voor jonge 

dansers en choreografen

eee

stiCHting Bakkerijmuseum 
de oude Bakkerij

Brood Sprookjes
2.500,00

medemblik – interactieve 
tentoonstelling over de geschiedenis, 
de herkomst en het moraliserende 

karakter van sprookjes
e

stiCHting Balk
Vocal Light TOP festival

4.000,00
apeldoorn – landelijk korenfestival

e

stiCHting Ballet Van letH
Don Juan versus Carmen

2.500,00
landelijk – Balletvoorstelling 
geïnspireerd op de opera’s  
don giovanni en Carmen

e

stiCHting Ballet Van letH
The Match
22.500,00

landelijk – theatervoorstelling 
geïnspireerd op een voetbalwedstrijd

e

stiCHting Balls
Boy-ISH/Girl-ISH 

educatieprogramma
4.000,00

landelijk – theatervoorstelling voor 
scholieren van het VmBo

e

stiCHting BarokensemBle
de sWaen

Pinksterconcerten
5.000,00

Hilversum en amsterdam – Concerten 
waarbij historisch koper centraal staat

e

stiCHting BarokensemBle
de sWaen

PREMIERES
15.000,00

landelijk – Concertserie
e



22

22  coated

23

23  coated

stiCHting Blik
Mediating Through Time and Space

400,00
utrecht – speciale editie t.g.v. 

100-jarig bestaan van een landelijk 
gestandaardiseerde tijdsaanduiding

e

stiCHting Blood For roses
ProduCtion
So Long Snow

15.000,00
amsterdam – Bewegingsvoorstelling 
met voormalig weerman Harry otten 

eee

stiCHting Boekids
Boekids Literair Jeugdfestival

25.000,00
den Haag – literair jeugdfestival dat 
literatuur combineert met andere 

kunstvormen
e

stiCHting Boekids
Boekids Literair Jeugdfestival 2010

25.000,00
den Haag – literair jeugdfestival dat 
literatuur combineert met andere 

kunstvormen
e

stiCHting Boogaerdt/Van der 
sCHoot

Dans je de hele nacht met mij/  
M loves G
35.000,00

terschelling en den Bosch – 
Voorstellingen geïnspireerd op 
edward albee’s Who’s afraid of 

Virginia Woolf
e

stiCHting Brak
Muziekprogrammering Brak 2009

1.750,00
Wijk aan Zee – een 

muziekprogrammering met een aantal 
vernieuwende producties

e

stiCHting Breitner
Stift International Music Festival

2.000,00
Weerselo en oldenzaal – Concerten 

waarbij de docenten samen spelen met 
internationale jonge musici

e

stiCHting Bureau des jolies
Petites Fête

Poëzie en Jazz in (de) UNIE
2.500,00

rotterdam – Concerten met de 1e 
generatie jazzdocenten (Codarts) en 

één dichter
e

stiCHting C
Nieuwe Media jaar

10.000,00
uden – Projecten op het gebied van 

mediawijsheid voor scholieren
e

stiCHting CaleFax
De Muziekfabriek

15.000,00
landelijk – Voorstelling die door de 
muziek en de musici wordt gedragen

e

stiCHting Camenae
Schuberts Componistenkettingbrief

6.000,00
landelijk – Componistenkettingbrief

e

stiCHting Cement
Festival CEMENT 2009

20.000,00
maastricht – Festival met de nadruk 

op dans en theater
e

stiCHting Cimaké Foundation
Culturele nalatenschap van  

Edgar Cairo
40.000,00

landelijk – activiteiten rond de 
surinaams-nederlandse schrijver, 
columnist en schilder edgar Cairo

e

stiCHting Cinedans
Cinedans 2009

20.000,00
amsterdam – Festival van dansfilms in 

het Vondelpark te amsterdam
e

stiCHting ClaZZ
Clazz in en uit het klooster

5.000,00
amsterdam – Concerten op het 

snijvlak van jazz en klassieke muziek
e

stiCHting Close uP
literair tHeater

Soleares aan de Noordzee
13.000,00

dordrecht – eigentijdse cross-over 
voorstelling op locatie

e

stiCHting Colarte
Opera Orfeo & Euridice

2.000,00
amstelveen – opera van gluck waarbij 
jonge musici en dansers samenwerken 
met gerenommeerde en professionele 

musici en dansers
e

stiCHting ComPanY koorts
SOMA

18.000,00
landelijk – avondvullende 

dansvoorstelling voor kleine en 
middelgrote theaterzalen

e

stiCHting ConCert- en
CongresgeBouW de doelen
Het Meisje met de Zwavelstokjes

25.000,00
rotterdam – Voorstelling van xynix 

opera gebaseerd op het kerstsprookje 
van H.C. andersen

eee

stiCHting CorYFeeën
Onbewogen Verhalen

4.400,00
utrecht – Verhalenroute met 

standbeelden in de stad

e

stiCHting CoWBoY Bij naCHt
Geen Familie

15.000,00
utrecht – theatervoorstelling die stof 

tot nadenken geeft
e

stiCHting Cultureel Centrum
’t Paard

State-X New Forms Festival 2009
25.000,00

den Haag – Festival met o.a. 
experimentele rockmuziek,  
avant-garde gitaarmuziek en 
experimentele elektronica

e

stiCHting dagdroom
Hoe ruikt de zon?

10.000,00
landelijk – muzikale fabel voor 

kinderen vanaf 6 jaar over de kleine 
huismier mona minim

e

stiCHting dakota
Hotel Atlantis

7.500,00
landelijk – theatervoorstelling die 
de hedendaagse zoektocht naar 
persoonlijke identiteit verwoordt

e

stiCHting dame jeanne
Dance Little Sister

7.500,00
landelijk – muziektheater op lokatie 

over het leven van Frida kahlo
e

stiCHting danslaB
Danslab – seizoen 2009/2010

45.000,00
den Haag – onderzoekslaboratorium 

voor choreografie in den Haag
e

stiCHting dansstorm oost
Schikgodinnen

6.250,00
arnhem – Beeldende dansvoorstelling 
voor kleine theaters en festivals met 

workshops

e

stiCHting danstHeater Vos
Sluit me in je armen

5.000,00
landelijk – danstheaterproductie voor 

bewoners in verzorgingshuizen
e

stiCHting dansVoorZiening
noord

Pinball and Grace
4.000,00

landelijk – dansconcert voor dansers 
en slagwerkers waarbij Club guy en 

roni samenweken met slagwerkgroep 
den Haag

e

stiCHting dario Fo
11 kernen opera Westland

20.000,00
Westland – 11 opera’s in 11 
dorpskernen in 11 maanden

e

stiCHting de BetoVering
Kinder Kunst en Cultuur Festival  

DE BETOVERING
15.000,00

den Haag – Festival met 
voorstellingen en workshops voor 

iedereen van 4 t/m 12 jaar
e

stiCHting de ConFrontatie
Anne en Goebbels. Een Confrontatie

50.000,00
amsterdam – theatervoorstelling 
rondom twee historische figuren

e

stiCHting de diamantslooPerij
PigeonHouse

5.000,00
landelijk – 

kamermuziektheatervoorstelling  
met een samensmelting van spraak en 

muziek
e

stiCHting de FrYske mole
Restauratie van De Grote Molen

10.000,00
Broeksterwoude – restauratie van  
de grote molen te Broeksterwoude

e

stiCHting de FrYske mole
Restauratie Spinnekop de Jansmole

10.000,00
 goëngahuizen – restauratie van de 

jansmolen te goëngahuizen 
e

stiCHting de FrYske mole
Restauratie Wijnsemolen

10.000,00
Wijns – restauratie van de 

Wijnsemolen te Wijns
e

stiCHting de FrYske mole
Restauratie Poldermolen de Olifant 

10.000,00
Birdaard – restauratie van de 

poldermolen de olifant te Birdaard
e

stiCHting de FrYske mole
Restauratie Klaailânsmolen

10.000,00
marrum – restauratie van de 
klaailânsmolen nabij marrum

eee

stiCHting Culturele
aCtiViteiten iVak

Carmen in Delfzijl
50.000,00

delfzijl – jeugdvoorstelling, 
educatief programma en een 
randprogrammering rond de  

opera Carmen
e

stiCHting Culturele
eVenementen niColaïkerk

Concertserie
2.000,00

utrecht – alle concerten 
e

stiCHting Culturele ProjeCten 
alkmaar

Jongdansfestival
20.000,00

landelijk – dansfestival met speciale 
aandacht voor jeugddans

e

stiCHting CulturesCaPe
Episodes Art Experience

2.250,00
rotterdam – interactieve 

ontmoetingsplaats voor rotterdamse 
kunstenaars (in opleiding) 

e

stiCHting CulturesCaPe
De Unie Late Night,  
seizoen 2009-2010

3.500,00
rotterdam – maandelijkse talkshow 
waarin rotterdam centraal staat: de 
bewoners, de cultuur, dé plekken

e

stiCHting CultuurBreed
Het Klokhuis bouwt een klokhuis

90.000,00
amsterdam – multimediaal project 

met een ontwerpwedstrijd voor 
kinderen
e

stiCHting CultuurFonds
WesterVeld

Duusternis & Laokeblad
7.500,00

Westerveld – organiseren van 
culturele activiteiten rondom 

Westerveld
e

stiCHting CultuurkoePel
Veenendaal

Muziekfestival Veenendaal
5.000,00

Veenendaal – interactief 
muziekfestival met zowel 
professionals als amateurs

e

stiCHting Cunera nu
Cunera

25.000,00
rhenen – muziektheatervoorstelling 
op lokatie waarbij het eeuwenoude 
verhaal in een modern jasje wordt 

gepresenteerd
e

stiCHting de FrYske mole
Restauratie poldermolen de Hoop

10.000,00
roodkerk – restauratie van de 

poldermolen de Hoop te roodkerk

eee

stiCHting de geestman
Museale inrichting

50.000,00
Broek op langedijk – educatief 

programma
e

stiCHting de gids
De Gids

64.650,00
landelijk – jaarlijkse gidslezing

e

stiCHting de Helling
I Am her Mouth

15.000,00
landelijk – muziektheatervoorstelling 

met nieuw werk van componist  
jan van de Putte

e

stiCHting de kale
Warenar

15.000,00
muiden – locatietheater op het 

muiderslot
e

stiCHting de koPermolen
Vaals Muziekstad in de Euregio

5.000,00
Vaals – exposities en concerten 
waarbij Vaals als stad met een 
muzikale uitstraling wordt 

aangeboden
e

stiCHting de kunst
Festival Noord-Holland Zingt!

2.419,00
alkmaar – Festival waar noord-

Hollandse zangkoren zich kunnen 
presenteren

e

stiCHting de kunst
NH-Pop Live

20.000,00
landelijk – showcasefestival met 
talentvolle bands in ontwikkeling

e

stiCHting de loodsen
De Wereld van Witte de With

25.000,00
rotterdam – kunstenfestival over 
de aanwezige kunst in de Witte de 

Withstraat
e
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INTER
VIEwS

  Mildred Roethof
  documentairemaakster  p. 27
 

  Frens Frijns 
  directeur strP Festival   p. 32 

  Willemien Ippel 
  Zakelijk directeur van de modebiënnale in arnhem  p. 37

  Robbert Dijkgraaf
  President van de koninklijke nederlandse akademie voor Wetenschappen  p. 41
 

   Vadim Konovalov
  oprichter st. Petersburg kwartet   p. 46

Ook in 2009 hebben we een keur aan instellingen,  
organisaties en individuen ondersteund. Er zijn veel 
aanvragen van projecten en initiatieven uitgevoerd, 
waarvan we er hier een paar willen uitlichten.  
Dat doen we in de vorm van een interview met vijf  
initiatiefnemers en makers. We hebben in het bijzon-
der gekeken naar de verhouding van de projecten  
tot het publiek. Wat drijft de makers? Hoe gaan ze om 
met hun publiek? Hoe zien ze de toekomst? Wat is  
de actuele betekenis van de projecten voor de samen-
leving?

We hebben Mildred Roethof, Frens Frijns,  
Willemien Ippel, Robbert Dijkgraaf en  
Vadim Konovalov naar hun intenties gevraagd. 
eee

De PrOjeCteN — 5 INterVIewS
eeeee

stiCHting de muZenVal
MORGENSTER

1.000,00
elst – Concert waarbij Cantate  

BWV. 1 van j.s. Bach in het nederlands 
gezongen wordt

e

stiCHting de ontBranding
LOV YA

14.000,00
rotterdam – Caleidoscopische 

montagevoorstelling rond het thema 
van ware liefde

e

stiCHting de rode loPer
Het Rode Loper Festival

20.000,00
amsterdam – Festival met 

voorstellingen en tentoonstellingen

eee

stiCHting de
tHeaterWerkPlaats

De Aardappeleters
4.000,00

maarssen – locatietheatervoorstelling 
voor kinderen v.a. 9 jaar op Fort 

maarsseveen

eee

stiCHting de toren Van leende
De geheimen van een middeleeuws 

gebouw
2.500,00

leende – Vastleggen van de 
constructie van de kerktoren van 

leende
e

stiCHting de tra
Zomerkampen 2009

1.000,00
terschelling – theatrale 

kinderkampen voor kinderen 
en tieners met een sociale en/of 

financiële achterstand
e

stiCHting de VerHalenBoot
Waterval, internationaal vertelfestival

4.000,00
Zwolle – Festival over 

verhalenvertellen
e

stiCHting de VoortZetting
(Van art & Pro)

‘Modem’ en ‘Vrije Radicalen’
25.000,00

landelijk – laatste twee 
toneelvoorstellingen in de tetralogie 

van Frans strijards
e

stiCHting de VuurVogel
Strijkersdag

750,00
Zwolle – dag met concerten en 

masterclasses
e

stiCHting de Zus Van roos
Othello

8.500,00
landelijk – Film en een 

kostuumdrama op locatie
e

stiCHting demonstranten
Hunker

30.000,00
landelijk – nederlandse 

bewerking van het toneelstuk van 
toneelschrijfster sarah kane

e

stiCHting deutekom ConCours
Deutekom Operaconcours

10.000,00
enschede – Concours voor jong 

aanstormend nederlands zangtalent 
e

stiCHting deVenter
BoekenWeek

Kift
4.000,00

deventer – Programma met bekende 
schrijvers en dichters

e

stiCHting doek FestiVal
dOeK Festival #8 – Meezing Middag: 

Zing Zang Mengelberg
3.000,00

amsterdam – midddagconcert voor 
kinderen met liedjes van misha 

mengelberg
e

stiCHting dollYPoP
Shaken 2009 Fall Winter Spring 

Summer 2010
27.000,00

nijmegen en amersfoort – 
kunstproject waarbij kunstenaars 
werken aan de interactie tussen 

disciplines en aan nieuw gezamenlijk 
materiaal
e

stiCHting dream dePot
Wanneer begint de dag 

25.000,00
amsterdam – educatief project dat 

leerlingen en hun leerkrachten kennis 
laat maken met een nieuwe visie op 

het kunstonderwijs
e

stiCHting dunYa FestiVal
Dunya Festival 2009

20.000,00
rotterdam – 2-daags festival met 

muziek, poëzie, en vertelkunst uit de 
hele wereld
e

stiCHting eBonY Band
Behoud Cultureel Erfgoed

15.000,00
landelijk – documentatie en promotie 
van onbekende, vergeten of verloren 
gewaande muziek uit het interbellum

e

stiCHting eduCatie orkest
ProjeCten

Alice in Wonderland
2.000,00

rotterdam – meezingproject met 
orkest voor kinderen, jongeren en hun 

ouders

e

stiCHting eduCatieVe orkest
ProjeCten

Kom zingen voor de Sint
3.950,00

den Haag – sinterklaas 
meezingproject waarbij de jeugd actief 
betrokken wordt bij klassieke muziek

e

stiCHting 
eindexamenProjeCten kaBk

Groenlicht/ Greenlight
2.000,00

den Haag – Pre-examenexpositie 
buiten de muren van de academie

e

stiCHting eiWaW
Puputan, val van Bali

12.000,00
nijmegen – muziektheatervoorstelling 

die voorziet in de leemte in het 
nederlands cultureel-historisch besef

e

stiCHting element
De Siberische bruiloft

3.000,00
Hoorn – theaterstuk over de migratie 

van en naar arabische landen
e
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‘CUt tHe CraP’

Documentairemaakster Mildred Roethof geeft jongeren in de  
verdrukking een stem. Ze slaagt erin hun vertrouwen te winnen en 
zo een eerlijk en soms schokkend beeld te geven van hun dagelijkse 
leven. In beeld komen allochtone jongens die de buurt onveilig 
maken, meisjes die hun lichaam verkopen voor een luxe tas en Zuid- 
Afrikaanse jongeren met hiv. ‘Het fascineert me waarom sommige 
mensen zich wel van hun achterstand ontdoen, terwijl dat anderen 
niet lukt.’ 

eee

Het beschrijven van documentaires heeft iets ongemakkelijks. 
Beeld moet je zien, niet becommentariëren. De kracht van Roethof 
is dat ze jongeren aan het woord laat. Op zo’n manier dat ze zich-
zelf kunnen zijn. Een jonge crimineel, net terug van een verblijf  
in de gevangenis, demonstreert hoe makkelijk hij zijn eerste tele-
foons jatte. Gewoon uit handen van een bellende voorbijganger 
graaien en heel hard wegrennen. Hij heeft geen spijt en aan de 
slachtoffers denkt hij ook niet. Roethof slaagt erin om een jongen 
in beeld te brengen die schokkend eerlijk is en tegelijk kwetsbaar. 

Roethof is invoelend maar ook streng. Ze confronteert  
geïnterviewden met ongeloofwaardige acties en vraagt door, en als 
het nodig is geeft ze kritiek. ‘Cut the crap’, zegt ze in de serie Rauw 
en Puur tegen een jonge prostitué die over klanten praat of hij een 
soort coach is. ‘Er wordt veel geschreven over probleem-jongeren, 
maar ze komen heel weinig zelf aan het woord. Ik wil ze zelf aan 
het woord laten. Er zijn zoveel verhalen te vertellen.’ 

Iedereen die wel eens heeft geprobeerd met tieners te praten, 
weet hoe lastig het is om er een paar samenhangende zinnen uit  
te trekken. Ook professionals kennen die problemen: jongeren 
praten graag met elkaar, maar liever niet met ouderen. ‘Ik ben heel 
direct’, verklaart Roethof haar werkwijze. ‘Ik ken hun taal, maar 
ben ook eerlijk. Als ze een grap maken die ik niet leuk vind, zeg ik 
dat gewoon. Bovendien mogen ze mij ook van alles vragen. Als je 
wilt dat mensen kwetsbaar zijn, moet je jezelf ook openstellen.’ 

Roethof begon haar tv-werk in een heel ander genre.  
Redactiewerk bij populaire programma’s zoals RTL Boulevard. 
Daar leerde ze doorvragen en mensen originele uitspraken  
ontlokken. Uiteindelijk werd ze zelf regisseur. Aan documentaires 
gaat uitgebreid onderzoek vooraf. Zeker in Roethof ’s genre is  
het belangrijk dat ze een reëel beeld van de werkelijkheid krijgt.  
‘Je weet niet 100 procent zeker dat jongeren de waarheid vertellen. 
Maar ik spreek niet met zo’n jongen alleen, ook met de mensen  
die er omheen zitten zoals hulpverleners, politie en ouders. Je moet 
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robbert Dijkgraaf
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ming daar te filmen. Die jongens kunnen zo goed formuleren.   
Ze hebben zo’n grote emotionele intelligentie.’ 
Waarom ontworstelt de één zich wel aan de ellende en de ander 
niet? Roethof heeft het antwoord – nog – niet gevonden. Maar  
ze weet wel dat iedereen die in Nederland woont zich het probleem 
van de segregatie moet aantrekken. En sterker nog: zelf iets moet 
doen. ‘De meeste mensen lopen een blokje om als zij een groepje 
boze jongeren zien. Die jongens willen niets van je, maar als ze 
steeds bejegend worden als halve gangsters, gaan ze zich daar uit-
eindelijk naar gedragen. In plaats van weglopen, of wegkijken, zou 
je ook eens kunnen lachen.’ 

Roethof, die een Surinaamse vader en een ‘witte’ moeder 
heeft, is deels in Suriname opgegroeid. ‘Als ik daar ben, valt het  
me altijd op hoe harmonieus verschillende bevolkingsgroepen  
samenwonen. Daar zouden we hier in een Nederland een voor-
beeld aan kunnen nemen. Hier wordt dat samenwonen steeds 
minder. Iedereen leeft op zijn eigen eiland. Ik zie niet meteen een 
oplossing, maar het is zo belangrijk dat iedereen zich verant- 
woordelijk voelt er iets aan te doen. Spreek eens mensen aan die 
niet precies zo zijn als jij. Begin er met je vrienden over als ze  
hun kind naar een witte school sturen.’ 

Het zou ook helpen als de media stoppen allochtonen en  
problemen aan elkaar te koppelen. Criminaliteit, hup een Marok-
kaanse vader in beeld. ‘Waarom niet een moslima vragen als er een 
nieuwe fiets uitkomt? Ik deed dat toen ik nog voor het RTL-nieuws 
werkte. Dat helpt, zo kun je de beeldvorming veranderen.’

INterVIew—MILDreD rOetHOF

er veel tijd in steken, vaak langsgaan, veel praten. Als een verhaal 
niet klopt, prik ik daar wel doorheen.’

Haar projecten rijgen zich vaak aan elkaar. Zo was ze voor 
een aflevering van Puberruil XL – waarbij pubers uit verschillende 
landen een week met elkaar ruilen – in Zuid-Afrika. Ze was een 
paar dagen eerder aangekomen en hoorde een verhaal over  
corrigerende verkrachtingen. ‘In Zuid-Afrika worden per dag 150 
lesbische vrouwen verkracht om ze op het rechte pad te brengen. 
Dat is echt afschuwelijk.’ In de documentaire die ze hier later  
over maakte, vertelt een jonge Zuid-Afrikaan schijnbaar zonder 
emotie dat de lesbische vrouwen verkracht moeten worden.  
Dat is de enige manier om ze te genezen: beleef de ware heteroseks 
en je kan nooit meer zonder. 

Roethof gaat spoedig terug naar Zuid-Afrika om tijdens de 
wereldkampioenschappen Voetbal een programma te maken  
dat ‘de andere kant’ laat zien. ‘Ik wil de jongeren laten zien die  
betrokken zijn bij die voetbalgekte, maar niet mee kunnen doen. 
Hoe ziet hun leven er tijdens zo’n massaal evenement uit.  
Heeft het voordelen, kunnen zij ook een graantje meepikken?’ 

Haar naamsbekendheid dankt Roethof aan Sex Sells een  
programma over jongeren in de Bijlmer. Er ontstond grote com-
motie omdat jonge meisjes vertelden dat in de garageboxen ze  
seks hadden ‘in ruil’ voor een pakje sigaretten of extra beltegoed. 
Na deze film wilde Roethof een heel andere kant van het leven  
laten zien. ‘Ik had even genoeg van die ellende en begon aan een 
project over echte liefde tussen zwart en wit. Op zoek naar een 
plaats waar een mooie mix is tussen verschillende groepen, kwam 
ik uit in Den Helder. Meteen nadat ik met de research startte kwam 
het ene na het andere nare verhaal. De meeste meisjes zaten in  
relaties waar ze geestelijk en lichamelijk werden mishandeld.’ 
Waarom? Voor Roethof is het antwoord achteraf simpel: ‘die  
meisjes voelen zich aangetrokken tot spannende partners. Jongens 
die wat ouder zijn en een heel ander leven leiden. Als je 16 bent  
en je treft iemand die op een rapper uit een clip lijkt, dan weet je 
het wel.’ Nu verzucht ze. ‘Hoe naïef kon ik zijn. Maar ik had  
zo’n zin in iets lieflijks.’

Dat lieflijke vond ze op een onverwachte plek. Twee Rotter-
damse jongens leren zichzelf op straat dansen. Uit pure verveling. 
Na een strenge selectie komen ze op een gerenommeerde dans-
academie terecht. ‘De een is Antilliaan, de ander Moslim. Ze doen 
het zo fantastisch. Het lukt ze om zich aan te passen aan hun  
nieuwe wereld.’ De Antilliaanse Chico vertelt hoe de gouden tand 
waarop hij aanvankelijk zo trots was in zijn nieuwe dansomgeving 
een attribuut is om zich voor te schamen. ‘Het was zo’n verade-
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stiCHting Four in one
Music: World Series tournees  

2009 – 20010
4.000,00

landelijk – tournee van speciaal 
samengestelde ensembles

e

stiCHting Free gaming
Free Gaming Round 2

7.500,00
rotterdam – Festival over gaming

e

stiCHting Freem
Monografie Juul Kraijer

12.500,00
landelijk – monografie over juul 

kraijer met artikelen van juul kraijer, 
Veronique Baar en Wilma suto

e

stiCHting Fundament
Internationale Expositie Stardust

22.500,00
tilburg – expositie in het sterrenbos 

de oude Warande in tilburg
e

stiCHting FunPoP
Funpop 2009

5.000,00
Horst aan de maas – openlucht 
festival voor mensen met een 

verstandelijke beperking
e

stiCHting g.a.n.g.
Showroom Arnhem

15.000,00
arnhem – expositielocatie voor 

samenkomst van kunstenaars e.a. 
e

stiCHting gamBa
Images/Hommages

1.500,00
landelijk – serie concerten i.c.m. met 
twee cd-opnames door mieneke van 

der Velden
e

stiCHting gastHuis FrasCati
Breakin Walls 2009-2010

30.000,00
amsterdam – label van alle 

jongerenactiviteiten dat jongeren 
kennis laat maken met eigentijds 

aanbod
e

stiCHting
gastProgrammering
(luCent danstHeater)

Haagse Muziekdriedaagse 2010
20.000,00

den Haag – muziekfestival met 
ontmoetingen tussen jonge musici, 

grote meesters en het publiek
e

stiCHting geHeime Verlangens
ZUIDERZEEZILT

20.000,00
enkhuizen – muziekfestival in 
het museum door leden van het 

Concertgebouworkest
e

stiCHting emmY VerHeY
FestiVal

Emmy Verhey Festival
3.500,00

Zaltbommel – Festival met werken van 
o.a. rachmaninov, Beethoven en  

otto ketting

eee

stiCHting FaBula Vera
I used to dance

40.000,00
landelijk – documentaire waarmee 
meer bekendheid wordt gegeven aan 
de beleving van de auto-imuunziekte 

sle
e

stiCHting FaCes, i see FaCes
Bewogen Beelden

5.000,00
deventer – tentoonstelling met 

culturele educatieve programma’s
e

stiCHting Fantasten
Fantasten 3: Onderhuids

29.000,00
amsterdam – multidisciplinaire 

productie van een jonge theatergroep

eee

stiCHting Flatlands
ANYtime
10.000,00

amersfoort – uitwisselingsproject 
tussen amersfoort en de wijk 

Flatlands in Brooklyn (new York)
e

stiCHting FestiVal 
de oVersteek

Festival De Oversteek 2009
3.750,00

nijmegen – theaterfestival op 
bijzondere locaties met concerten, 

optredens en voorstellingen
e

stiCHting FestiVal Van eigen
Bodem

Jong Belegen
10.000,00

Zwolle – Festival met muziek van 
eigen bodem

e

stiCHting FjouWer F
De Dolende Spanjool

10.000,00
grou – Beeldend muzikaal verhaal in 
het Fries dat o.a.gebaseerd is op de 
legende van de Vliegende Hollander

e

stiCHting Flux-s
Flux-S09
15.000,00

eindhoven – Crossdisciplinaire 
kunstmanifestatie op het voormalige 

terrein van Philips
e

stiCHting FotoFestiVal
Misschien wel echt gebeurd

10.500,00
naarden – een educatief programma 
dat fotografie in zijn context toont

eee

stiCHting Foundation
remBrandt researCH ProjeCt

Rembrandt Research Project
78.000,00

landelijk – onderzoek en het 
openbaar maken van de resultaten 
m.b.t. schilderijen van rembrandt

eee

stiCHting Het Wilde Westen
Always in touch

2.500,00
utrecht – Voorstelling over de wereld 
van jongeren als er geen volwassenen 

bij zijn
e

stiCHting HiP HoP in
duketoWn

Hip Hop in Duketown, Festival
5.000,00

den Bosch – Festival gericht op 
jongeren met een hiphop cultuur

eee

stiCHting HoeBe
muZiekProjeCten

Dossier: Herakles!
2.500,00

noord-Holland – theaterproduktie 
rond de werken van Herakles

e

stiCHting Holland danCe
FestiVal

Dans in Zicht
15.000,00

den Haag – interactieve dansroute 
door den Haag waarbij 50 jaar Haagse 

dansgeschiedenis tot leven wordt 
gebracht
e

stiCHting Holland sYmFonia
Project Jonge Componisten

25.000,00
amsterdam – Werk van studenten 

wordt uitgevoerd door een 
professioneel symfonieorkest

e

stiCHting Holland sYmFonia
De Orkestkeuken

25.000,00
Haarlem – theatervoorstelling waarbij 
kinderen worden omringd door een 

compleet symfonieorkest
e

stiCHting Hollandse
VerBeelding

The waor of the worlds
4.000,00

landelijk – documentaire over de 
burgeracties in utrecht midden en 
eind jaren ’70 en begin jaren ’80

e

stiCHting gender.nl
Cultureel-maatschappelijk 

programma van de 7th EFRC
19.000,00

utrecht – Conferentie tijdens de 7e 
eFrC 
e

stiCHting gHost musiC
The Fantastic Mr. Poe

10.000,00
amsterdam – muziektheaterfestival 

ter ere van edgar allen Poe
e

stiCHting gitaarWeken
ZWolle

Internationaal Gitaarfestival Zwolle
7.500,00

Zwolle – gitaarfestival met 
masterclasses, concerten en 

educatieve activiteiten
e

stiCHting goed Wonen aan
Het g.W. BurgerPlein

Beuk 3
5.000,00

rotterdam – kunstwerk dat de 
identiteit van de buurt verbeeldt

e

stiCHting gotra
5mb

10.000,00
landelijk – dansvoorstelling van 
choreograaf joost Vrouenraets

e

stiCHting graCHtenFestiVal
Grachtenfestival 2009

80.000,00
amsterdam – Concerten op allerlei 

verschillende locaties
e

stiCHting greetje Bijma
Autumn Sounds

4.000,00
landelijk – landelijke tournee met 

improvisatiemuziek
e

stiCHting grote kerk
Chinese Schaduwen

23.800,00
den Haag – tentoonstelling met vele 

bruiklenen uit China
e

stiCHting grote kerk
Restauratie wapenborden Gulden 

Vlies
50.000,00

den Haag – restauratie van 35 
wapenborden van de orde van het 

gulden Vlies in de grote kerk 
e

stiCHting Haags PoPCentrum
WEX festival

5.000,00
den Haag – Festival voor artiesten uit 

niet-westerse landen
e

stiCHting HaBek
The First Statement

19.000,00
landelijk – internationaal 

muziekproject waarin Westerse 
en arabische muzikanten elkaar 

ontmoeten
e

stiCHting HaVenFestiVal
ijmuiden

Havenfestival IJmuiden 2009
7.500,00

ijmuiden – gratis festival waarbij het 
culturele leven samensmelt met de 

nautische wereld 
e

stiCHting Heerlen jaZZ
Heerlen Jazzt

2.500,00
Heerlen – muziekfestival op het 

gebied van jazz in de breedste zin van 
het woord
e

stiCHting Het BlauWe Huis
Het Blauwe Huis, een blauwdruk

30.000,00
amsterdam – kunstproject dat 

onderzoekt hoe een gemeenschap zich 
vestigt op ijburg

e

stiCHting Het dok
Napoleon – de Gehangene

4.000,00
rotterdam – Voorstelling over de 
laatste levensjaren van napoleon 

e

stiCHting Het Filiaal
KIJK UIT
30.000,00

utrecht – ontwikkeling keurmerk van 
het gesubsidieerde jeugdtheater in 

nederland
e

stiCHting Het Filiaal
Tap ’n Tabla

20.000,00
utrecht – theatraal familieconcert 

voor iedereen vanaf 6 jaar
e

stiCHting Het HuYs
Circus Babylon 09

10.000,00
delft – Creatief dagkamp en 
montagevoorstelling in delft

e

stiCHting Het jagtHuis
kamermuZiek
Jagthuisfestival

3.000,00
nederhorst den Berg – 

kamermuziekfestival met 20e eeuwse 
muziek
e

stiCHting Het kader
Bots, het einde van de strijd

5.000,00
den Bosch – documentaire over de 

nederlandse popgroep Bots
e

stiCHting Het m.t.ColleCtieF
Mijn Heer Halewijn

28.500,00
landelijk – muzikaal sprookje voor 
kinderen v.a. 8 jaar over de eerste 
ontmoeting met het kwaad op weg 

naar volwassenheid
e

stiCHting Het nederlands
sPoorWegmuseum

Internationale tentoonstelling Royal 
Class, vorstelijk reizen

25.000,00
utrecht – tentoonstelling over de 

reizen van nederlandse en europese 
vorsten
e

stiCHting Het nederlands
studenten orkest

Concerttournee NSO 2010
15.000,00

landelijk – Concerttournee nso 2010

eee

stiCHting Het nederlands
studenten orkest

Music in the Mix
5.000,00

leiden – multicultureel 
jongerenconcert

e

stiCHting Het oordeelsPel
sint-jan

Oordeelspel Sint-Jan
10.000,00

den Bosch – reconstructie van het 
oordeelspel

e

stiCHting Het PakHuYs
KidDocs 2009

25.000,00
antillen en aruba – documentaire 

filmfestival voor kinderen

e

stiCHting Het PakHuYs
Filmworkshop KidDocs Curaçao en 

St. Maarten
20.000,00

Curaçao en st.maarten – 
Filmworkshops voor jongeren van 

Curaçao en st.maarten
e

stiCHting Het
raPenBurgConCert

Het Rapenburg-concert-festival
10.000,00

leiden – gratis multidisciplinair 
festival rondom het rapenburg

e

stiCHting Het VijFde BedrijF
Cassandra o.a.

9.500,00
den Haag – solovoorstelling van 

theatermaakster/actrice annemarie 
de Bruijn 
e
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CHIPDeKeN

Het eerste STRP festival, in 2006 duurde 3 dagen en trok 9000  
bezoekers. De laatste versie, in 2009 duurde 10 dagen en werd door 
22.000 mensen bezocht. Het vierde festival, dat dit jaar in novem-
ber zal plaatsvinden, gaat weer een stap verder. Frijns wil een 
 ‘chipdeken’ over deze editie leggen. ‘Het is gek’, meent de innova-
tieve directeur, ‘dat je naar een technologiefestival gaat, een kaartje 
van papier krijgt en elke consumptie apart betaalt. In zo’n omge-
ving zou je geavanceerder vormen van service verwachten.’  
De Technische Universiteit Eindhoven en Philips ontwikkelen  
samen met STRP een polsbandje voorzien van een chip waarmee 
de bezoekers op verschillende niveaus kunnen werken: aangeven 
wat ze mooi of lelijk vinden, service krijgen en later hun eigen  
pagina’s op internet kunnen terugkijken. Technici zijn bezig met 
veel verder gaande toepassingen van de rifd-techniek. ‘The sky  
is the limit’, droomt Frijns. ‘Je bent zelf de muis en de fysieke  
wereld wordt het web.’ Toch is hij ook een realistisch organisator: 
‘We gaan eerst een proef doen; ik ben als de dood dat het niet  
meteen goed werkt. Als we zeker weten dat het lukt, rollen we het 
helemaal uit.’

 Is STRP voor iedereen? In principe wel, maar de gemiddelde 
leeftijd is 29. Jaarlijks komen er zo’n 2000 scholieren uit het voort-
gezet onderwijs.‘De meeste pubers zijn met geen stok in een  
museum of kunstinstelling te krijgen,’ zegt Frijns, ‘hier willen ze 
de deur niet meer uit.’ 

De meeste bezoekers van STRP zijn gemakkelijk te verleiden 
om de spannende technocultuur te ondergaan. Ze komen voor de 
grote namen en ontdekken in de marge nieuwe dingen. ‘Het is niet 
de bedoeling iets uit te leggen, het gaat er om dat mensen de 
schoonheid intuïtief snappen.’ Juist op het snijvlak van technologie 
en kunst ontstaan nieuwe vormen. Eigenlijk is bijna alle vernieu-
wing in de kunst gedreven door technologische vooruitgang: na de 
ontdekking van olieverf in de late Middeleeuwen, werd het  
gemakkelijker om levensecht te schilderen. ‘Techniek is sturend 
voor kunst. Maar voor ons geldt: het moet interessante kunst zijn, 
de techniek is een middel, geen doel op zich.’ 

HUMaNOID

STRP wacht niet af welke projecten voorbij komen, het probeert zelf 
ook interessante allianties te smeden. Soms komt een kunstenaar 
langs die een wetenschappelijke counterpart zoekt. Choreografe 
Roos van Berkel wil een pas de deux voor een robot. Frijns: ‘Ik dacht 
nog: we nemen een industrierobot, maar nee, zij had haar zinnen 
gezet op de Tulip, de meeste geavanceerde robot die er in Neder-
land is. Enige nadeel is dat het ding er niet uitziet en ook nog niet 

INterVIew—FreNS FrIjNS

‘KUNSt Met eeN SteKKer’

Soms – heel soms – telt 1+1 op tot 3. Bij het festival STRP lukt dat. 
Alles klopt: de plek, de programmering en publiek creëren samen 
een vernieuwend cultuurfestival. STRP – spreek uit strijp – vindt 
plaats op het oude Philipsterrein in Eindhoven.

eee

Vroeger werden daar grote ontdekkingen gedaan zoals de eerste 
elektronische popmuziek en de cd. Nu ontmoeten de avant-garde 
van kunst en techniek elkaar in nieuwe, spannende vormen.  
Eind van dit jaar komt er weer een nieuwe editie met robots die een 
pas de deux dansen, helmen die hersengolven van het publiek  
meten en een enorme zaal die mee stampt op de dreunende muziek 
van de top van de electronische muziekscene.

eINSteIN eN BOHr

Wie directeur Frens Frijns over zijn Art & Technology festival hoort 
vertellen heeft wellicht enige ondertiteling nodig. Kunst en techno-
logie is niet meer, of niet minder, dan ‘kunst met een stekker’. 
Oké, maar hoe ziet dat er in de dagelijkse praktijk uit? Een belang-
rijk onderdeel, zeker in bezoekersvoorkeur is muziek. Zo kwamen 
er in 2007 vierduizend bezoekers naar de audiovisuele dance-show 
van The Chemical Brothers. Maar er is ook ruimte voor kleinere 
presentaties zoals Crew, waarbij de bezoeker zelf een theatervoor-
stelling maakt met een videobril en een koptelefoon op. Of een  
lezing van filosoof Bas Haring.

Tien dagen lang worden er naast elkaar 150-200 programma-
items gebracht. ‘Dat is de sandwich van STRP’, glundert Frijns, 
 ‘Grote publiekstrekkers, met daarnaast kleinschalige kunstprojec-
ten waar je weinig mensen tegelijk wilt hebben zodat ze in rust de 
schoonheid kunnen ontdekken.

De naam STRP is afgeleid van Strijp-S, het immense indus-
trieterrein waar Philips in de vorige eeuw bijna al zijn belangrijke  
ontdekkingen deed. Nu is het ‘t grootste binnenstedelijk ontwik-
kelingsgebied op een oud-industrieterrein in Europa dat een  
nieuwe bestemming moet krijgen. Strijp-S wordt door de  
multinational verlaten en langzaam ingenomen door een mix  
van woningbouw, kantoren en cultuurzalen. Er hangt een merk-
waardige sfeer: lege stukken land waar de bebouwing al is  
afgebroken, grote jaren vijftig flats en een laag rood bakstenen  
gebouw dat het beroemde NatLab blijkt te zijn. Einstein en Bohr 
hebben daar nog gewerkt. Daar, en niet in het Randstedelijke  
Hilversum, werden de eerste televisie-uitzendingen gemaakt. 
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goed kan bewegen.’ De Tulip, een humanoid, moet over 40 jaar  
zover ontwikkeld zijn dat hij kan dienen als hulp in de huishouding 
of verpleger. Zo ver is het nog lang niet. Toch zagen de geleerden 
die de Tulip ontwikkelen een balletvoorstelling wel zitten. ‘Ze gaan 
samen proberen er iets van te maken. Dat is supermatchmaking: 
de beste kanten van beide velden.’ Ook omgekeerd komt voor,  
dat wetenschappers de hulp inroepen van kunstenaars. Internatio-
naal is er wel een gemeenschappelijke beeldtaal voor de vormge-
ving van één atoom, maar voor een string atomen is zo’n taal er 
nog niet. Moleculair biologen benaderden Frijns om met kunste-
naars in contact te komen die zo’n beeldtaal kunnen ontwikkelen.

Frijns is dagelijks bezig met technologische vernieuwing,  
hij heeft vast wel een idee hoe de wereld er in 2025 uitziet. Hij  
aarzelt, want zelfs hij vindt het lastig de toekomst te voorspellen. 
Na enig nadenken roept hij: ‘Big Sister is loving you.’ De meeste 
mensen zijn bang voor instanties die alles van je weten. In zijn 
boek 1984 heeft de schrijver George Orwell dat voor eeuwig gevan-
gen in de beklemmende kreet ‘Big Brother is watching you’.  
‘Het klinkt als science fiction, maar we kunnen steeds beter de  
behoeften van mensen vastleggen. Misschien wordt het zelfs  
mogelijk om hersengolven te meten, om zo iemands voorkeur te 
bepalen. Stel je voor dat we bezoekers dan precies het programma 
kunnen aanbieden waar ze behoefte aan hebben: van rustige  
plekken met kunst naar muziek als ze willen dansen en af en toe 
een uitstapje naar iets nieuws waarvan ze niet weten dat het be-
staat.’
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stiCHting internationale
koorBiennale Haarlem

Internationale Koorbiennale 2009
20.000,00

Haarlem – Festival met grote en kleine 
ensembles en (beroeps)koren

e

stiCHting internationale
orgelWeek Vlaardingen

Internationale Orgelweek Vlaardingen 
2009

1.500,00
Vlaardingen – Festival 

over gebeurtenissen uit de 
orgelgeschiedenis

e

stiCHting internationale Van
Wassenaer ConCours

15e Internationale Van Wassenaer 
Festival & Concours

12.500,00
amsterdam – italiaans barokfestival 

met een concours voor jonge 
muziekensembles

e

stiCHting ja
JIJ Prijs

5.000,00
landelijk – Prijs op het gebied van 
muziekeducatie bestaat uit een 

coachingtraject en tournee

e

stiCHting jaZZ en
WereldmuZiek kollektie

Nieuw Haags Orkest
20.000,00

den Haag – korte projecten die 
aansluiten op de huidige muzikale 
ontwikkelingen en wensen van de 

jonge luisteraar
e

stiCHting jaZZ imPuls
Theater dubbelconcerten

30.000,00
landelijk – jong jazztalent wordt 
gekoppeld aan ervaren musici

e

stiCHting jaZZ international
rotterdam

Anton! Festival Jazz International 
Rotterdam 2009

7.430,00
rotterdam – jazzfestival met actuele 

jazz en geïmproviseerde muziek
e

stiCHting jaZZPodium
middelBurg

Jazz Festival 2009
4.500,00

middelburg – jazzfestival in 
middelburg

e

stiCHting jens Van daele
Superbia
8.000,00

landelijk – dansvoorstelling van 
choreograaf jens Van daele waarbij 
de voorstelling als een modeshow 

ontvouwd wordt 
e

stiCHting Hoorn – oude
muZiek nu

Festival Hoorn – Oude Muziek Nu 
2009

15.000,00
Hoorn – Festival voor 

amateursensembles met muziek van 
de middeleeuwen tot 1800

e

stiCHting Hoornse meer
ConCert

Hoornse Meer Concert
5.000,00

groningen – Concert met gronings 
jazztalent gaat de confrontatie aan 

met danstalent
e

stiCHting Hoornse
stadsFeesten

Hoornse Stadsfeesten
10.000,00

Hoorn – driedaags muziekfestival/
evenement met (semi) professionele 

artiesten uit de regio
e

stiCHting Hortus
kamermuZiekFestiVal

Hortus festival 2009
3.000,00

landelijk – Festival in 5 horti met 
kamermuziek tussen 1900-1950

e

stiCHting Huis BergH
Aankoop portret van Graaf Hendrik 

van den Bergh
40.000,00

’s-Heerenberg – aankoop van het 
portret van graaf Hendrik van den 

Bergh door otto van Veen
e

stiCHting i
REAL LIFE, i-fabriek. 2009

5.000,00
maastricht en Venlo – evenement 

waar professionals van verschillende 
kunst- en cultuurdisciplines elkaar 

ontmoeten
e

stiCHting i romantiCi
Requiem van Guiseppe Verdi

5.000,00
landelijk – Concertserie van 

het requiem van Verdi in grote 
concertzalen

e

stiCHting 1-2,3
Prinsesje Arabella

7.500,00
landelijk – muzikale 

theatervoorstelling over de verjaardag 
van een zwart prinsesje

e

stiCHting idee-Fixe
BUT Film Festival 2009

15.000,00
Breda – B-movie, underground en 

trash Film Festival
e

stiCHting iePenloFtsPul
Cascada, Lys yn Wetterlan

5.000,00
Wergea – Voorstelling met o.a. 

beeldend theater gebaseerd op de 
verhalen van lewis Carroll

e

stiCHting ij ProduCties/oVer
Het ij FestiVal

Zeecontainerprogramma
45.000,00

amsterdam – Festival waarbij 
theaterstudenten een korte 

zeecontainervoorstelling geven
e

stiCHting ij-salon
De IJ-Salon
20.000,00

amsterdam – kamermuziekconcerten 
in het muziekgebouw aan ’t ij

e

stiCHting ijsselaCademie
Schokland verlaten

3.500,00
landelijk – Boek over de ontruiming 

van schokland in 1859
e

stiCHting init
Kidskunstlaboratorium

8.905,00
amsterdam – Verschillende 

workshops waarbij kinderen kunnen 
proeven van kunstuitingen

e

stiCHting intermeZZo
II Pittore Parigino/ De Parijse schilder 

van D. Cimarosa
8.140,00

nijetrijne – komische locatieopera in 
het natuurgebied de rottige meenthe 

in Zuid-Friesland

e

stiCHting internationaal
instituut Voor soCiale

geCHiedenis
Fellowships voor sociale geschiedenis

150.000,00
amsterdam – Fellowships voor sociale 

geschiedenis
e

stiCHting internationaal
instituut Voor soCiale

gesCHiedenis
Archieven van De Arbeiderspers en 

het Vrije Volk
45.000,00

amsterdam – toegankelijk maken 
van het archief voor wetenschappelijk 

onderzoek

eee

stiCHting internationaal
instituut Voor soCiale

gesCHiedenis
Private Life in Russia, 1900 – 2000

50.000,00
rotterdam – tentoonstelling over de 
ontwikkeling van het russische gezin 

in de loop van de 20e eeuw
e

stiCHting internationaal
joods muZiekFestiVal

Internationaal Joods Muziekfestival 
2009

5.000,00
amsterdam – Festival met de winnaars 

van het concours van 2008 
e

stiCHting internationaal
orgelConCours

Concertserie Internationaal 
Orgelfestival Haarlem

10.000,00
Haarlem – Concertserie tijdens het 

internationaal orgelfestival Haarlem

eee

stiCHting internationaal
ZomerFestiVal

Travelling in Baroque
3.500,00

dronten – internationaal 
zomerfestival voor historische muziek

eee

stiCHting internationale
dans noord Holland

Festival Internationale Dans
7.500,00

Heerhugowaard – Festival met 
aandacht voor internationale dans 
en workshops voor verschillende 

dansniveaus
e



36

36  coated

37

37  coated

36

stiCHting koorProjekt oPus
Opus 3

7.000,00
landelijk – Wereldpremiere van het 
nieuwste werk van de componist 

staven dobrogosz
e

stiCHting koorProjekt oPus
Opus 4

2.500,00
landelijk – nederlandse première 

van een aantal werken van de engelse 
componist jonathan Willcocks

e

stiCHting koP
’t BUURTHUIS

10.000,00
Breda – expositie met functionele 
kunst, experimenteel ontwerp en 

interactieve media
e

stiCHting kostiC Voor
Hedendaagse kunst

MARCH
5.000,00

tilburg en den Bosch – 
dansvoorstelling over de protesten 

tegen het bewind in Belgrado

e

stiCHting kröller-müller
museum

Architect van een nieuwe samenleving
25.000,00

otterlo – tentoonstelling en publicatie 
rond het werk van architect  

rob van ’t Hoff
e

stiCHting kromme rijn
ConCerten

Stichting Kromme Rijn Concerten, 
seizoen 2009-2010

1.500,00
Bunnik – kamermuziekconcerten met 
een educatief traject vanaf de klassieke 

periode tot de moderne tijd
e

stiCHting kudde
Stad in Beweging

2.000,00
amsterdam – dansvoorstelling 

gemaakt op verschillende locaties in 
de stad

eee

stiCHting jeugd sYmFonie
orkest drentHe

Lustrumconcert t.g.v. het 15-jarig 
bestaan

2.500,00
Hoogeveen – lustrumconcert t.g.v. het 

15-jarig bestaan
e

stiCHting jonge Harten
Jonge Harten Festival 2009

20.000,00
groningen – theaterfestival voor 

jongeren 
e

stiCHting jur naessens
muZiekPrijs

Finale Jur Naessens muziekprijs 2009
2.320,00

amsterdam – Finale van de jur 
naessens muziekprijs (jnmP) in het 

Bimhuis 
e

stiCHting kade
Emparedada/ Uit de muur

7.000,00
groningen – multidisciplinaire 

installatie waarin gedichten worden 
voorgedragen van hedendaagse 

dichters

e

stiCHting kamermuZiek
leden koninklijk

ConCertgeBouWorkest
Solists of the Royal 

Concertgebouworchestra
3.000,00

amsterdam – cd-opname van 
Concerten voor hoorn en strijkers van 

joseph Haydn
e

stiCHting
kamermuZiekFestiVal

Haaglanden
Internationaal Kamermuziekfestival 

Haaglanden
10.000,00

leidschendam – internationaal 
kamermuziekfestival met jonge 

vooraanstaande musici uit 
verschillende landen

eee

stiCHting kasBoekColleCtieF
KASBOEK II

3.300,00
Breda – reizende tentoonstelling  

die speelt met het concept  
de Werkelijkheid

eee

stiCHting kasteel de Haar
AV productie Kasteel de Haar

7.500,00
utrecht – Videoproductie over de 
restauratie van kasteel de Haar

e

stiCHting kees Bastiaans 
100 jaar

Manifestatie Kees Bastiaans 100 jaar
10.000,00

mill – manifestatie t.g.v. de 100e 
geboortedag van kees Bastiaans

e

stiCHting kers
Kunst in Houtrak

20.000,00
Velsen – Bezoekers van spaarnwoude 
komen toevallig en ongedwongen 
in aanraking met hedendaagse 

beeldende kunst
e

stiCHting kijk oP Zuid
YOUR CITY, Jongeren maken Zuid

20.000,00
rotterdam – jongerenbiënnale waarbij 

jongeren ideeën ontwikkelen om 
rotterdam Zuid vorm te geven

e

stiCHting kik
Away from Keyboard

4.000,00
nijeveen – tentoonstelling waarbij 

virtuele werelden en schilderkunst als 
uitgangspunt gebruikt zijn

e

stiCHting kilimanjaro
ProduCtions

200 Raven
6.000,00

utrecht – multimediaal theaterproject 
over edgar allen Poe

e

stiCHting kilimanjaro
ProduCtions

Tsjechov-Festival 2010
2.500,00

utrecht – theaterfestival met het werk 
van anton tsjechov 

e

stiCHting kinetisCH noord
Internationaal Storytelling Festival NL

7.500,00
amsterdam – Festival waarbij 
nationale en internationale 

topvertellers verhalen vertellen
e

stiCHting kinetisCH noord
Internationaal Storytelling Festival NL

10.000,00
amsterdam – Festival waarbij 
nationale en internationale 

topvertellers verhalen vertellen
e

stiCHting kitaBa
Hiwar 2009

15.000,00
landelijk – literatuurproject voor 

jongeren en de multiculturele 
samenleving

e

stiCHting klankkleurFestiVal
KlankKleurFestival 2009

4.000,00
amsterdam – kamermuziek 

gecombineerd met uiteenlopende 
vormen van beeldende kunst, dans en 

theatervormgeving

e

stiCHting klatergoud
Daar komt de bruid!

4.000,00
landelijk – toneelstuk over de 
avonturen met een luchtballon

e

stiCHting klein oPerakoor
WilHeminaPark

Opera Iolanthe
5.000,00

utrecht – opera ‘iolanthe’ van gilbert 
and sullivan

e

stiCHting klik! amsterdam
animatie FestiVal

Klik! Amsterdam Animatie Festival 
2009

7.500,00
 amsterdam – Festival met speciale 

aandacht voor animatie

eee

stiCHting komPas nederland
Kunst van het Kijken 2010-2011

3.626,00
limburg – samenwerking tussen 

kunstenaars met en zonder beperking
e

MODe aLS KUNSt

Achter elk succesvol evenement staat een zakelijk directeur. Die 
zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt. Als zij haar werk niet goed 
doet, begint het grote klagen. Er zijn te weinig stoelen bij de mode-
show, de temperatuur in de zaal is te hoog… en het publiek moet  
te lang wachten op de koffie. Het lijkt allemaal onbelangrijk in het 
licht van de echte kunst, maar het is bepalend voor succes of mis-
lukking. Willemien Ippel, zakelijk directeur van de Modebiënnale 
in Arnhem is één van de weinige echt zakelijke geesten die ook  
verstand heeft van de inhoud. Juist die combinatie maakt het werk 
voor haar spannend. 

eee

Iedereen heeft met mode te maken, of je dat nu wilt of niet. Alles 
wat je aantrekt bepaalt mede hoe anderen je zien: traditioneel, vei-
lig, smaakvol, trendsettend of lelijk. Die alledaagsheid van kleding 
geeft mode een bijzondere plaats in de kunstwereld. Modemani-
festaties spreken hierdoor juist een groot publiek aan. Dat is  
tegelijk de zwakte van mode als kunstvorm. Wat je bij H&M koopt 
of aantreft op de markt is geen kunst. Mode is een van de weinige 
terreinen waar de uitersten zo ver uit elkaar liggen: van topontwer-
pers tot patronen uit de Knip. 

De Modebiënnale beweegt zich aan de bovenkant. ‘We tonen 
elke twee jaar de actuele, innovatieve stand van de modevormge-
ving op internationaal niveau’, vertelt zakelijk directeur Willemien 
Ippel. ‘Het gaat er niet om of rood of groen de kleur van volgend 
seizoen is, maar om de uitingsvorm van de mode, de intentie van 
de ontwerper. Wat die maakt staat bovenaan de piramide en  
vertaalt zich dan steeds verder tot een imitatie voor 17 euro die bij 
de Zeeman ligt.’ 

Dat is het spannende van de Biënnale, het is een vernieuwend 
event voor goed geïnformeerde vakidioten dat tegelijk een groot 
publiek wil aanspreken. ‘Waar kun je nou kaartjes kopen voor een 
modeshow? Nergens.’ 

Een zomermaand lang is Arnhem een grote catwalk met  
tentoonstellingen, modeshows, films, voorstellingen, lezingen  
en workshops. Alles komt aan bod: haute couture, straatmode,  
museale kostuums, tijdelijke winkels en experimenten. 

De band met ArteZ, de Arnhemse hogeschool, is onmisbaar 
voor de Biënnale. De diverse modeopleidingen leverden grote  
talenten als Viktor en Rolf, Lucas Ossendrijver – hoofdontwerper 
bij Lanvin – en Alexander van Slobbe. Tijdens de Biënnale is de 
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show van de studenten die dat jaar afstuderen één van de hoogte-
punten. Het bedrijfsleven houdt de talenten goed in de gaten, alle 
grote merken zitten in de zaal. 

Zeker in de mode is het internationale aspect onmisbaar. 
‘Maar’, zoals Ippel toegeeft, ‘we moeten er wel voor vechten, voor 
die internationale erkenning. Parijs en Londen hebben het imago 
van modesteden, wij moeten ons bewijzen. Door alles wat we de 
afgelopen jaren hebben laten zien, lukt dat steeds beter.’ Arnhem 
moet ook nog opboksen tegen het provinciale imago. Modebewuste 
Randstedelingen zien zichzelf als kosmopolieten: de wereld is  
hun speelveld, de provincie blijft terra incognita. ‘We zitten maar 
één uur en tien minuten van Amsterdam,’ verzucht Ippel. 

Wie wegblijft, mist de grote namen van de afgelopen drie  
edities waaronder Lanvin, Martin Margiela, Bernhard Wilhelm en 
Manish Arora, een Indiase ontwerper die internationaal zeer in  
de belangstelling staat en wordt vergeleken met John Galliano.  
In 2009 was hij voor het eerst in Nederland te zien. In Arnhem! 

De Biënnale toont zijn kracht door tegenover dat avant-garde 
geweld ook typisch Nederlandse specialiteiten te programmeren. 
Tesselschade Arbeid Adelt, de oudste vrouwenvereniging in Neder-
land, heeft leden die uitmuntend kunnen borduren en smocken. 
Technieken die je zelden aantreft, beoefenen zij als hobby. Hoewel 
Tesselschade een dieptruttig imago heeft, zijn hun workshops  
populair vanwege het vakmanschap. 

Piet Paris was als inhoudelijk directeur verantwoordelijk voor 
de eerste drie Biënnales. Hij wordt opgevolgd door Joff – Joffrey 
Moolhuizen – een oud-leerling van het Fashion Institute. Wat hij in 
2011 gaat organiseren is nog niet precies bekend. Spannend wordt 
het wel. ‘Hij gaat terug naar de bron, waar komt precies de inspira-
tie vandaan, welke wereld creëert de ontwerper voor ons?’ 

Zakelijk directeur Willemien Ippel heeft een indrukwekkende 
achtergrond. Ze begon bij de Documenta van Jan Hoet, ging  
daarna naar de Biënnale in Venetië, werkte voor verschillende  
architectuurinstellingen en maakte in 2008 de overstap naar mode. 
Bij sommige instellingen zijn de zakelijke en artistieke wereld  
gescheiden, Ippel vindt haar baan juist interessant omdat zij ook 
kan meedenken over het artistieke deel. ‘Alleen werken met cijfers 
trekt me niet, ik wil de gekte van de artistiek directeur kunnen  
volgen en begrijpen. Het helpt. Voor Piet Paris, onze vorige inhou-
delijk directeur, kon ik zijn bijna maniakale aandacht voor details 
begrijpen en ook verdedigen naar het bestuur. De bijna levensechte, 
kostbare poppen die voor de vorige editie zijn gemaakt, zijn daar 
een voorbeeld van.’ 

INterVIew— wILLeMIeN IPPeL

Elke zakelijk leider kent het, de jaarlijkse dans om het geld.  
Je moet proberen de bestaande sponsors binnen te halen, terwijl 
die net om zich heen kijken naar weer een ander interessant  
project. Fondsen willen gedegen en doorgerekende voorstellen 
voor zij een jaarlijkse donatie overwegen. Overheden stellen beoor-
delingscommissies in om de subsidies te verdelen. Begrotingen  
die tegenvallen. Geen benijdenswaardige taak. Maar zo ziet Ippel 
dat niet. Het is lastig, dat wel. Zeker als je het over mode hebt in 
Nederland. De bloeiende mode- en stoffenindustrie is eind vorige 
eeuw totaal verdwenen, terwijl dat juist partijen zijn die een mode-
evenement vanzelfsprekend zouden steunen met geld of goederen. 
Ippel ziet andere mogelijkheden. Ze wil langjarige allianties aan-
gaan met de geldschieters. ‘Zodat je samen kan groeien. Vorig jaar 
heeft Volkshuisvesting, een plaatselijke woningbouwvereniging 
die de Biënnale steunt, huurders van probleemwijken de kans ge-
geven een kaartje voor 5 euro te kopen. Een korting van 10 euro! 
Het was een enorm succes; je zag bij sommige shows een nieuw 
publiek, deels met hoofddoekjes.’ Het is een voorbeeld naar Ippels 
hart. De woningbouwvereniging brengt kwetsbare bewoners bij 
cultuur en de cultuur wint door een meer divers publiek.

Van één ding is ze zeker: ‘kunst heeft geld nodig.’ Tegen-
woordig bestaan er landelijke partijen die alle kunstsubsidie af 
willen schaffen. Ook in Arhem speelt die discussie. ‘Waar hebben 
ze het over! Kunstuitgaven vormen niet meer dan 3 procent van de 
begroting. Kunst maakt het leven zoveel leuker.’
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stiCHting kulsan
TURKEY NOW 2010

35.000,00
amsterdam en rotterdam – Festival 
waar een staalkaart van turkse kunst 

en cultuur wordt gepresenteerd

eee

stiCHting kunst aan de dijk
Schilderijententoonstelling 

Kinderspel
5.000,00

kortenhoef – tentoonstelling over 
spelende kinderen

e

stiCHting kunst en Cultuur
noord-Holland

Karavaan 2009
40.000,00

landelijk – reizend theaterfestival
e

stiCHting kunst en Cultuur
ZijPe

Kunst ontmoet Kunst
4.510,00

Zijpe – educatief traject waarbij 
leerlingen van de basisschool, 

amateurs en professionele 
kunstenaars op diverse wijze met 

beeldende kunst bezig zijn
e

stiCHting kunst en
samenleVing

De kleine kameleon
25.000,00

amsterdam – Pierebadje in het 
gerbrandypark wordt omgevormd tot 

een beeldenpark/waterspeelplaats
e

stiCHting kunst oP kamers
Het Vervolg
40.000,00

de rijp – Beeldende kunst op 
erfgoedlocaties

e

stiCHting kunstBoekkunst
51°56' 5°07'

2.750,00
landelijk – tweetalige catalogus met 

Piet tuytels recente werk
e

stiCHting kunstBoekkunst
BRAINWAVE voor Pontes Pieter 

Zeeman
4.500,00

Zierikzee – aanschaf van een 
kunstwerk
e

stiCHting kunstBoekkunst
HIER/HERE publicatie Frank 

Halmans
2.000,00

landelijk – monografie over het werk 
van kunstenaar Frank Halmans uit de 

periode 1995-2009
e

stiCHting kunstkijkroutes
amersFoort

De schoonheid van het Verschil
7.500,00

amersfoort – kunstvaarroute
e

stiCHting kunstklank
Valle Tango

7.500,00
noordwijk – Community art met 

toneel, dans en muziek in de 
openlucht
e

stiCHting kunstroute
de Wijk – ijHorst

Grensloos Kunst Verkennen
7.000,00

de Wijk en ijhorst – kunstroute
e

stiCHting kunstroute kunst
en BedrijVen

Kunstroute Soest 2009
2.500,00

soest – kunstroute met een 
bedrijventerrein als expositielocatie

e

stiCHting kWast
Geeraert van Velsen

10.000,00
landelijk – toneelvoorstelling 

van geeraert van Velsen, met spel, 
muziek, vormgeving en dans

e

stiCHting l&C laBs
De Delftse Loop der Dingen

10.000,00
delft – Cultureel weekend met als 

thema kunst en techniek
e

stiCHting landsCHaP oldamBt
500 jaar Oldambt

10.000,00
usquert – theaterproductie en dvd 

t.g.v. 500 jaar oldambt
e

stiCHting lidY six
TREMBLING sensing space

20.000,00
amsterdam en alkmaar – 

theaterproject in een ervaringsruimte
e

stiCHting limBoland
Limboland 2009-2012

150.000,00
amsterdam – ontwikkelen van 

eigen programma’s en pitches tot 
programma

e

stiCHting lisZt ConCours
9de Internationaal Franz Liszt 

Pianoconcours
150.000,00

utrecht – Pianoconcours en 
aanverwante activiteiten

e

stiCHting literair station
Venlo

Literatuur uit de muur
7.140,00

limburg – miniatuurbibliotheek met 
minibundels van jonge, talentvolle 

dichters en schrijvers uit de  
limburgse regio

e

stiCHting literaire
aCtiViteiten amsterdam
Amsterdam – New Yorkfestival

7.500,00
amsterdam – Festival met 

nederlandse en internationale 
schrijvers, dichters, denkers en 

kunstenaars
e

stiCHting literaire
aCtiViteiten utreCHt

Het Huis van de poëzie
5.000,00

utrecht – live bloemlezing waar de 
bezoeker zelf doorheen kan lopen

e

stiCHting literaire
aCtiViteiten utreCHt

De Belle van Zuylenlezing en Brieven 
aan Belle 2009

10.000,00
utrecht – serie lezingen waarin  

Belle van Zuylen geëerd wordt door  
(inter)nationale schrijvers

e

stiCHting liVe in Your liVing
room

Live in Your Living Room 
huisconcerten

5.000,00
landelijk – artiesten uit de 

alternatieve popmuziek geven 
huiskamerconcerten

e

stiCHting los
tHeaterWerkPlaats
Staat van de Urban Arts  

in Nederland 2008
4.500,00

landelijk – onderzoek t.b.v. van de 
publikatie van een essay over urban 

arts in nederland
e

stiCHting lumineus
amersFoort

Wander van Studio Zesbaans
7.500,00

amersfoort – kunstopdracht die 
wordt gerealiseerd voor lumineus 

amersfoort
e

stiCHting maak
Het Archief

8.000,00
rotterdam – educatief 
mediakunstproject dat 

jongeren bewust maakt van 
informatieverwerking

e

stiCHting maatjes
Het laatste Zwavelstokje

1.500,00
medemblik – kerstmusical voor  

jong en oud

eee

stiCHting madness and arts
MAF Haarlem 2010

35.000,00
Haarlem – internationale en 

interdisciplinaire manifestatie over de 
wisselwerking tussen kunst en gekte

e

stiCHting masters on stage
Masters on Stage

5.000,00
amsterdam – Concerten met 
onbekend klassiek repertoire

e

stiCHting mB ConCerten
Internationale Muziekcursus Vught

10.000,00
Vught – muziekcursus toegankelijk 

voor het publiek tijdens het 
internationale kamermuziekfestival

e

stiCHting mC
Het Hollandse Nieuwe

Festival 11
20.000,00

amsterdam – intercultureel 
theateridioom

e

stiCHting mediamatiC
Social RFID Hackers Camp 2009

25.000,00
amsterdam – talentvolle ‘hackers’ 
creëren interactieve installaties, 

games, ruimtes of kleding voor het 
sociale netwerk en de bezoekers

e

stiCHting memo
Sharing the Extraordinary

25.000,00
landelijk – muziekeducatie voor 

kinderen van 0-6 jaar
e

weteNSCHaP IS VaN IeDereeN

Robbert Dijkgraaf, President van de Koninklijke Nederlandse  
Akademie voor Wetenschappen is zich bewust van de noodzaak 
voor de wetenschap om naar buiten te treden. ‘Ik ben begonnen 
met ramen en deuren naar de samenleving open te zetten.’

eee

Als President van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor  
Wetenschappen (KNAW) zit Robbert Dijkgraaf in een Ivoren Toren. 
De Akademie huist in een enorm 17e eeuws pand aan een Amster-
damse gracht. Dijkgraaf heeft twee speerpunten in zijn beleid: 
meer diversiteit onder het personeel en een breed publiek kennis 
laten maken met de stand van de wetenschap. ‘Ik zeg die dingen 
niet omdat het politiek correct is, maar omdat ik geloof dat het de 
wetenschap verder helpt als we die met meer mensen delen.’ 

Robbert Dijkgraaf is een veelzijdig man. Wetenschappelijk 
hoort hij tot de wereldtop. Hij vervult vele, tijdrovende bestuurlijke 
klussen. Hij is vader van drie schoolgaande kinderen. Schrijft  
columns over de relatie tussen alledaagse zaken en de wetenschap. 
De vijftigjarige Akademiepresident, die iedereen ontspannen en 
geïnteresseerd tegemoet treedt, omschrijft zichzelf als ‘een goede 
multitasker’. 

Zelfs een blinde valt het op dat onder de leden van de KNAW 
de oudere, blanke man van middelbare leeftijd domineert. Een  
erfenis van het verleden. Vrouwen zijn uitzondering, jongeren 
schaars en kleur tref je alleen bij het niet wetenschappelijk perso-
neel. ‘Van nature is wetenschap meritocratisch: op zoek naar de 
beste mensen. Dat kunnen toch niet alleen maar keurige mannen 
uit de middenklasse zijn. Ik weet uit ervaring dat de kwaliteit van 
onderzoeksteams toeneemt als daar mensen met verschillende 
achtergrond in zitten. Mensen die niet allemaal hetzelfde denken 
en verschillende vragen stellen. ’ 

Meer VrOUweN

Nederland heeft even weinig vrouwelijke hoogleraren als Malta  
en Luxemburg: 90 procent is man, 10 procent vrouw. Het opmer-
kelijke is dat universiteitsbesturen, ministers en actiegroepen al  
25 jaar roepen dat daar verandering in moet komen, maar cijfer-
matig verandert er niets. In de Verenigde Staten lukt het wel.  
Daar hebben acties van feministen, zwarten en latino’s geholpen 
en is het beeld van hoogleraren divers. Dijkgraaf is een fan van  
het Amerikaanse universitair klimaat. ‘In Nederland komt zo’n  
onderwerp op de politieke agenda en worden er een paar maatre-
gelen afgekondigd. Dan denkt men: zo, nu het is klaar. Dat is 
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niet zo. Om de zwaartekracht een andere kant op te sturen, moet  
je continu tegenkracht bieden. Je moet er structureel aandacht  
aan besteden. Steeds weer de ongelijkheid ter discussie stellen, 
vrouwen in selectiecommissies benoemen, zorgen dat er transpa-
rante criteria zijn voor kwaliteit en meisjes stimuleren om buiten 
de gebaande paden te treden.’ Als voorbeeld noemt Dijkgraaf  
dat in Nederland één op de dertig meisjes in het voorgezet onder-
wijs kiest voor het zware Bètaprofiel Natuur & Techniek. Daar  
begint de ondervertegenwoordiging van vrouwen. ‘Als een school 
zijn best doet om meisjes voor die vakken te enthousiasmeren,  
lukt het om evenveel meisjes als jongens te trekken.’ 

Met steun van SNS REAAL Fonds is de KNAW Merianprijs in-
gesteld. In januari 2010 werd die voor de eerste keer uitgereikt aan 
Naomi Ellemers, hoogleraar Sociale Psychologie van de Organisatie, 
die in Leiden onderzoek doet naar de effecten van statusverschillen 
tussen groepen en diversiteit in organisaties. Naast de eer krijgt  
Ellemers 50.000 euro voor onderzoek. Dijkgraaf, die zich hard 
heeft gemaakt voor deze tweejaarlijkse prijs, vindt het belangrijk 
dat de vrouwelijke studenten voorbeelden aan de top hebben.  
 ‘Creëer rolmodellen, laat zien dat het kan, dat er voor iedereen een 
weg naar de top is. Goed voorbeeld doet goed volgen.’ 

Het beroep van wetenschapper – zeker dat van hoogleraar – is 
flexibel. ‘De meeste hoogleraren hebben bestuurlijke functies, zijn 
regelmatig in het buitenland of trekken zich terug om een boek te 
schrijven. Als vrouwen die flexibiliteit rond hun gezin organiseren, 
kan dat prima. Ik ga ook weer aan het werk als ik mijn kinderen 
heb voorgelezen.’ In Nederland gaat de discussie nog altijd over de 
tegenstelling man/vrouw. ‘Maar vergeet niet,’ zegt Dijkgraaf  
 ‘dat diversiteit meer dimensies heeft zoals leeftijd en culturele  
achtergrond.’ 

aKaDeMIe ON wHeeLS

Toen Dijkgraaf in 2003 de hoogste wetenschapsprijs in Nederland 
won, de Spinozaprijs, besteedde hij een deel van het prijzengeld 
van 2,5 miljoen euro aan een website waar kinderen proefjes kun-
nen doen: www.proefjes.nl. Nu is hij warm pleitbezorger van De 
Jonge Akademie on Wheels, een bus jonge topwetenschappers die 
een school bezoekt. ‘Ik ben zelf mee geweest. Geweldig! Het is een 
soort overval op klaarlichte dag waarbij die kinderen zich in één 
dag helemaal onderdompelen in de wetenschap. Het gaat er vooral 
om dat ze zelf bezig zijn, zelf denken. Ze doen onderzoek, krijgen 
college en kunnen met eigen vragen komen. Zo krijgen ze een 
goed beeld van wat wetenschap is, hoe wetenschappers te werk gaan. 
Zo rond de 13 is daarvoor de ideale leeftijd. Jongeren hebben dan 
nog een natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit.’ Ze zullen 
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heus niet allemaal wetenschapper worden, meent Dijkgraaf.  
 ‘Voor degene die dat wel in zich hebben, hoop ik dat wij er in sla-
gen dat vuurtje aan te wakkeren. Voor wie geen onderzoeker 
wordt, is het belangrijk dat de kinderen weten wat wetenschap  
inhoudt, wat voor problemen je met wetenschap te lijf kunt.’

Wetenschap beïnvloedt ons leven op ongekend veel terreinen. 
Denk aan de werking van de mobiele telefoon, geneeskunde, inter-
net, drugs, de snelheid waarmee we reizen; allemaal zaken die jon-
geren in hoge mate interesseren. ‘Daarom moeten mensen begrij-
pen wat er ongeveer op die gebieden gebeurt’, vindt Dijkgraaf. ‘Ze 
moeten vragen kunnen stellen, zich een oordeel kunnen vormen.’

De wereLD DraaIt DOOr

Dijkgraaf gebruikt zijn functie en populariteit om een nieuw pu-
bliek te zoeken. Zo zit hij regelmatig bij populaire talkshows als 
De Wereld Draait Door waar hij jonge wetenschappers mee naar 
toe neemt om iets uit te leggen over hun – vaak fundamenteel – 
wetenschappelijk onderzoek. Zo wil hij wetenschap interessant en 
toegankelijk maken voor een breed en gevarieerd publiek.

Dijkgraaf blijft in alles wetenschapper. Hij denkt, zoekt naar 
oorzaken en achterliggende motieven voor problemen, formuleert 
rustig zijn mening en gaat op zoek naar onderzoek dat zijn me-
ning staaft. Verhitte debatten en al te veel emotie lijken niet aan 
hem besteed. Waar hij voortdurend op hamert is het belang van on-
derzoek. ‘Wetenschap is evidence based, het gaat niet om oordelen 
en meningen; we toetsen hypothesen en baseren onze uitspraken 
op bewijs.’ Hij vindt het de taak van de wetenschappers de buiten-
wereld uit te leggen waar ze mee bezig zijn. ‘Daarnaast is het echt 
van wezenlijk belang dat het onderwijs, op alle niveaus, aandacht 
blijf besteden aan wetenschap want mensen moeten in staat zijn 
om globaal te begrijpen wat er gebeurt. Dan kunnen ze echt kriti-
sche consumenten zijn.’ 

De veelzijdige Dijkgraaf heeft zijn studie Natuurkunde twee 
jaar onderbroken om aan de Rietveldacademie te studeren. Hij 
maakte de overstap naar de kunst omdat hij zijn studie saai en 
voorspelbaar vond. Juist toen hij zich in de kunst onderdompelde, 
en op een andere manier naar de wereld keek, kwam de passie 
voor wetenschap terug. Wat zijn voor hem de raakvlakken tussen 
kunst en wetenschap? ‘Wetenschappers en kunstenaars worden 
beiden gedreven door verwondering, creativiteit, universaliteit en 
ontroering. Ze stellen zich open op, weten niet alle antwoorden, 
maar stellen vragen en willen verder komen. Kunst is vaak het ge-
volg van een persoonlijke zoektocht, terwijl wetenschappers samen-
werken en elkaar opstuwen. Ik zou het prachtig vinden als de kunst 
er in slaagt beelden te vinden bij de kennis die wij produceren.’
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stiCHting nederlandse
VoCalisten Present

Nederlandse Vocalisten Presentatie
5.000,00

Voorschoten – jonge vocalisten zingen 
delen uit oratoria uit verschillende 

stijlperiodes
e

stiCHting neW euroPean
Cultural CollaBorations

LiteSite Festival
20.000,00

amsterdam – multidisciplinair festival 
met oriëntaalse en Westerse cultuur

eee

stiCHting neW skool rules
New Skool Rules

50.000,00
rotterdam – internationale 

conferentie met o.a. concerten om 
urban culture onder de aandacht te 

brengen

e

stiCHting nieuW kamerorkest
Sneeuwspel

3.500,00
landelijk – Concertserie

e

stiCHting nieuWe
PHilHarmonie utreCHt

Van Utrecht Voor Utrecht
15.000,00

utrecht en amersfoort – Concerten 
van nieuwe Philharmonie utrecht

e

stiCHting nijmeegs
strijkersgilde

Klank-In-Beeld
1.000,00

nijmegen – Programma met een 
combinatie van muziek en film

e

stiCHting noordelijke kunst
Jubileumbundel Jan van Loon

3.500,00
landelijk – Bundel met een overzicht 
van het belangrijkste werk t.g.v. het  
50-jarig jubileum van jan Van loon

e

stiCHting notorious Film
Africa in the picture 2009

25.000,00
landelijk – Filmfestival dat 

filmmakers uit afrika en de diaspora 
de kans geeft hun films in nederland 

aan een breed publiek te tonen
e

stiCHting
mensenreCHtenmonument

Zaanstreek
Mensenrechten Monument 

Zaanstreek
7.500,00

Zaandam – Beeld in de vorm van een 
klankschaal

e

stiCHting mingus souZa
Negra; zwarte vrouw

5.000,00
landelijk – liedjesprogramma met 
zelf geschreven en bewerkte songs 

begeleid door een gitarist
e

stiCHting m-laB
Misery

12.500,00
amsterdam – musicalbewerking naar 

het boek van stephan king 

eee

stiCHting molen BataaF
Restauratie Molen Bataaf

10.000,00
Winterswijk – restauratie molen 

Bataaf uit 1801
e

stiCHting molen de Vier
Winden st-annaland

Restauratie Molen de Vier Winden
10.000,00

sint-annaland – restauratie molen de 
Vier Winden te st.-annaland

e

stiCHting molen ViCtoria
oosteind

Restauratie Molen Victoria Oosteind
10.000,00

oosteind – restauratie van de 
stellingmolen Victoria te oosteind

e

stiCHting muBo
My Fair Lady in de Duin- & 

Bollenstreek
2.500,00

Zuid – Holland – musicalvoorstelling 
door amateurs

e

stiCHting multiPlex
Houtfestival 2009

7.500,00
Haarlem – educatieve workshops 

waarbij jongeren tijdens het festival de 
mogelijkheid krijgen om meer uit hun 

talent te halen
e

stiCHting museum BoerHaaVe
De vonk tussen wetenschap  

en publiek
6.000,00

leiden – aankoop van een  
reis-bol-electriseermachine

e

stiCHting museum Het
ValkHoF

De wereld van Katherina
30.000,00

nijmegen – tentoonstelling met 15e 
eeuwse miniatuurschilderkunst

e

stiCHting musiCa saCra
Als Man en Vrouw schiep Hij hen 

2009
24.000,00

maastricht – kunstenfestival in de 
historische binnenstad van maastricht

e

stiCHting musiCians
WorldWide

Concerten in Zorgcentra en 
Verpleeghuizen

7.500,00
noord-Holland – gratis concerten in 

zorgcentra en verpleeghuizen

e

stiCHting muZiek in Huis
600+ kamermuziekconcerten in 

zorginstellingen
61.000,00

landelijk – kamermuziekconcerten in 
zorginstellingen

e

stiCHting muZiek jong Voor
oud limBurg

Concertserie 2010 
15.000,00

landelijk – Concerten in verpleeg- en 
verzorgingshuizen 

e

stiCHting muZiekgeBouW
aan ’t ij

Donderdagavondserie seizoen ’09 – ’10
50.000,00

amsterdam – Concertserie in de grote 
Zaal van het muziekgebouw aan ’t ij

e

stiCHting muZikaal 2006
Orgel- wandelconcerten in Limburg

1.000,00
roermond en maastricht – 

orgelconcertserie
e

stiCHting nationaal
FluitConCours

Benelux Fluitconcours
5.000,00

ittervoort – Concours 
waar amateurfluitisten en 

conservatoriumstudenten zich met 
elkaar kunnen meten

e

stiCHting nationaal
sYmFonisCH kamerorkest

NASKA grensloos KLASSIEK
2.500,00

landelijk – Concertserie
e

stiCHting nationale jeugd
Blaasorkesten

Activiteiten 50 jaar Nationaal Jeugd 
Fanfare Orkest

30.000,00
landelijk – ontwikkeling en 
promotiereportoire voor het 

lustrerende orkest
e

stiCHting nederland
kennisland

Onderwijs Pioniers VO
75.000,00

landelijk – uitdaging voor docenten 
om met innovatieve ideeën en 

creatieve oplossingen te komen
e

stiCHting nederlands
jongleerFestiVal

Nederlands Jongleer Festival 2009
4.000,00

Houten – jongleerfestival met o.a. 
workshops en masterclasses

e

stiCHting nederlands
kameroPera FestiVal
KamerOpera Festival 2009

30.000,00
Zwolle – tweejaarlijks festival van 

kameropera’s

e

stiCHting nederlands koor
FestiVal 

Nederlands Koor Festival
30.000,00

landelijk – koorfestival dat de 
belangstelling in koorzang moet 

stimuleren
e

stiCHting nederlands
strijkersgilde

Nederlands Strijkersgilde 2009
1.000,00

landelijk – Programma met een 
kamersymfonie van o.a. sjostakovitsj

e

stiCHting nederlands
studenten kamerkoor
NSK 2010: ButterFlyDreams

2.600,00
landelijk – Concertserie

e

stiCHting nederlandse
dansdagen

Nederlandse Dansdagen –  
educatieve projecten

10.000,00
limburg – educatieve projecten t.b.v. 

de nederlandse dansdagen
e

stiCHting nederlandse
streektalen en dialeCten
Dialectpop Festival Nederland

15.000,00
’s Heerenhoek – Festival voor 

alle (niet) erkende nederlandse 
streektalen en dialecten

e

45

stiCHting Parels Voor de 
ZWijnen 

De Niet-meer-zo-piep-show
25.000,00

landelijk – theatrale voorstellingen 
met als uitgangspunt de vitale 

senioren
e

stiCHting ParkPoP
XStage 2009

25.000,00
den Haag – onderdeel van festival dat 

zich richt op urban popmuziek
e

stiCHting Passie Voor Pasen
Johann Theile Matthaeuspassion 2010

3.000,00
landelijk – uitvoering van de 

matthaeuspassie van johann theile
e

stiCHting Per Quanti?
40-jarig Jubileumconcert

2.000,00
amsterdam – Concert t.g.v. het  

40-jarige jubileum
e

stiCHting Pera
Amsterdam Istanbul Festival

25.000,00
amsterdam – multidisciplinair 

evenement met hedendaagse muziek, 
dans en audiovisuele kunst 

e

stiCHting Personare
King Arthur, or the British Worthy

3.500,00
delft en Breda – semi-opera met 

amateurs en professionals

e

stiCHting Peter de grote
FestiVal

Peter de Grote Festival 2009
10.000,00

landelijk – internationaal 
kamermuziekfestival en internationale 

summer academy
e

stiCHting Plan-d
Zoutkamp – Dat waren nog eens tijden

40.000,00
spijkenisse – danstheatervoorstelling 
met zeemansliederen uit verschillende 

landen en tijden
e

stiCHting Pleinmuseum
DROPSTUFF HOTSPOTS

103.000,00
amsterdam – nationaal en interactief 

museaal netwerk
e

stiCHting Plint
Samensmelting Plint en  

NOG Collectie
105.000,00

landelijk – jubileumproject waarbij 
gedichten gekoppeld worden aan 
werken uit de nog Collectie van  

sns reaal Fonds
e

stiCHting Plint
Mailing abonnement DADA + 

posterserie
10.000,00

landelijk – mailing aan alle 
basisscholen en scholen voor 

voortgezet onderwijs
e

stiCHting Plume
Inside Mount Lu

3.500,00
den Bosch – klankkunstvoorstelling 

waar deelnemers actief worden 
betrokken

eee

stiCHting PolderHuis
WestkaPelle

Memories to Share en festiviteiten  
5 jaar Polderhuis

4.000,00
Westkapelle – activiteiten in het kader 

van 65 jaar bevrijding Zuid-West 
nederland

e

stiCHting PoPmuZiek limBurg
d-VERS netwerkmeeting

2.000,00
sittard – Poporganisaties in limburg 
leren op educatieve wijze omgaan 

met de kansen die zij hebben vanuit 
limburg
e

stiCHting PoPWaarts
Popronde 2009

27.500,00
landelijk – landelijk reizend 

muziekfestival waarbij talentvolle 
bands en muzikanten zich presenteren

e

stiCHting ProduCtieHuis
PoPCultuur groningen

Popview
10.000,00

groningen – tentoonstelling en award 
voor popfotografie

e

stiCHting ProjeCtkoor
CaPPella ad FluVium

Treur en troost
3.000,00

arnhem en nijmegen – 
Barokprogramma rond het thema 

verdriet en vreugde
e

stiCHting onBederF’lijk Vers
Onbederf ’lijk vers Nijmegen

8.000,00
nijmegen – Poëziefestival waar 

dichters een selectie uit eigen werk 
voordragen
e

stiCHting oPenBare
BiBliotHeek Borne

Amfitheater
10.000,00

Borne – leesbevorderingprojecten 
voor kinderen 

e

stiCHting oPenBare
BiBliotHeek deVenter
Vertelfestival t.g.v. Deventer 

Boekenmarkt
2.000,00

deventer – activiteiten m.b.t. de 
verbreding van de bibliotheekfunctie

e

stiCHting oPenBlik
Tillefoan
15.000,00

landelijk – Voorstelling voor kinderen 
over het bespreekbaar maken van 

verstopte emoties als angst, schaamte 
en spijt

e

stiCHting oPera in Progress
Vloed

20.000,00
amsterdam – muziektheaterproductie 
met kamermuziek met een lichte hang 

naar jazz
e

stiCHting oPera trionFo
El Gato con Botas (De Gelaarsde Kat)

20.000,00
landelijk – Familieopera el gato con 
Botas (de gelaarsde kat) van xavier 

montsalvatge
e

stiCHting oPera Zuid
Dido & Aeneas van Henry Purcell

10.000,00
landelijk – samenwerking tussen 

opera Zuid, ad mosam en  
opera studio nederland

e

stiCHting oPera2daY
Agrippina
25.000,00

den Haag – eigentijdse vertolking van 
de opera agrippina 

e

stiCHting orkest Van utreCHt
Lustrumviering Orkest van Utrecht

7.500,00
landelijk – Concert tijdens 

midzomernacht naar het verhaal 
van shakespeare met muziek van 

mendelssohn
e

stiCHting orkest Zuid
Circus Maximus en de decadentie van 

deze tijd
2.500,00

tilburg – Concert en educatieproject 
voor middelbare scholieren

e

stiCHting ossiamusiCa
Requiem – Phases of Mourning

2.000,00
oss – reeks concerten voor een 

strijkkwartet
e

stiCHting oude groninger
kerken

Terug naar het Begin
18.000,00

groningen – Festival in oude kerken 
in groningen

e

stiCHting oude groninger
kerken

Ooit gebouwd voor altijd
10.000,00

landelijk – een boek, hedendaags 
getijdenboekje e.d. t.g.v. de 

jubileumuitgave ooit gebouwd voor 
altijd
e

stiCHting oude muZiek de
graaFsCHaP

Graafschap consort – In stile Italiano
4.500,00

gelderland – Concerten met 
barokmuziek

e

stiCHting oYe listen
Contrabanda! Festival 2009

25.000,00
landelijk – muziekfestival met 

wereldmuziek
e

stiCHting oZu
SPROOKS – verhalen in beweging

10.000,00
noord Brabant – Voorstellingen voor 
senioren in woon- en zorgcomplexen

e

stiCHting Panama PiCtures
Nude

14.000,00
landelijk – dansvoorstelling van Pia 

meuthen met tekst en muziek
e

stiCHting PaPageno
Ontmoeten
20.000,00

landelijk – Pilotserie van interactieve 
kunsteducatieprojecten voor kinderen 
en jongeren met een autisme spectrum 

stoornis
e

stiCHting Paradiso amsterdam
Liefde in de Stad

20.000,00
amsterdam – kunstwerken in de 

openbare ruimte 
e

stiCHting Paradiso amsterdam
I Like to Watch Too

10.000,00
amsterdam – dansprogramma 
met jonge talentvolle makers en 

performers
e

stiCHting Paradiso amsterdam
Palais Paradiso

7.500,00
amsterdam – jonge makers worden 
gescout en krijgen in Paradiso een 

podium
e
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Het publiek is niet altijd even rustig als de klassieke concertganger. 
Demente en zieke mensen worden soms met bed en al de zaal in 
gereden. ‘Je moet leren om ook op te treden in omstandigheden 
met lawaai of mensen die plotseling gaan staan of praten. Het is 
niet altijd een mooi gezicht, maar het is wel dankbaar. Je krijgt  
zoveel respons. Na afloop heb ik altijd een voldaan gevoel.’ 

PrOFeSSIONaLS

Klassieke muziek zit nog altijd in een ivoren toren: het orkest op 
het podium, het publiek stil en aandachtig in de zaal. Konovalov 
maakt de omgekeerde beweging: hij gaat naar het publiek toe  
en past zich aan de omstandigheden aan. ‘In zoveel sectoren  
zoeken professionals het publiek op. Alles is in beweging, daar 
moet klassieke muziek ook aan meedoen.’ 

Het lijkt aanlokkelijk om amateur musici in te zetten voor  
optredens op locatie. Dat is minder duur en de amateurs doen  
ervaring op. Konovalov is daar geen voorstander van. ‘Om onder 
moeilijke omstandigheden te kunnen optreden, heb je echt  
professionals nodig. Amateurs worstelen vaak nog met de tech-
niek, een vakman staat daar boven. Die kan zijn aandacht op  
het publiek richten en flexibel omgaan met onverwachte situaties.’

OrGaNISatIe eN FINaNCIëN

Vadim Konovalov besteedt onevenredig veel tijd aan het vinden  
van instellingen die zijn musici financieel willen ondersteunen. 
‘Als je er oppervlakkig naar kijkt, lijkt het of het alleen maar om de 
optredens gaat. Maar er zit veel meer werk achter: instellingen  
benaderen, een geschikt tijdstip vinden, musici boeken, een  
rekening sturen en dan controleren of er betaald is.’ Hoewel de 
vraag groter is dan het aanbod, is er domweg niet genoeg geld om 
het aantal gevraagde uitvoeringen te leveren. Het lijkt soms of 
geldschieters makkelijker in actie komen als het gaat om grootse 
en meeslepende projecten, waar woorden als topprestatie, uniek 
en grensverleggend de boventoon voeren. 

Drie jaar geleden stopte Konovalov met het Brabants Orkest 
en begon een software bedrijf. Het bedrijf – dat een deel van het 
werk in Rusland laat uitvoeren – loopt goed. Hij verdient er vele 
malen beter mee dan met zijn Kwartet. Toch wil hij niet stoppen 
met zijn muzikale stichting. Het zijn twee hele verschillende  
werelden, waar hij zich allebei thuis voelt. Maar hij kan het niet  
alleen: ‘alle kunst heeft steun nodig, zeker die voor kwetsbare 
groepen.’

INterVIew—VaDIM KONOVaLOV

Per rOLStOeL Naar Het CONCert

De meeste professionele musici dromen van optreden in orkesten 
op wereldniveau. Niet de altviolist Vadim Konovalov. Hij heeft  
de concertzaal verlaten en bezoekt met zijn St. Petersburg Kwartet 
kwetsbaar publiek in hun eigen habitat.

eee

De entourage is wisselend: de ene keer spelen ze voor jonge  
kinderen in een gymzaal, de volgende keer in een kapel of eetzaal 
waar zieke bejaarden met bed en al naar binnen worden gereden. 
Vadim Konovalov speelde jaren in het Gelders Orkest en het  
Brabants Orkest. Tijdens zijn orkestwerk trof hij zo nu en dan  
zalen vol schoolkinderen. Eerst met zijn allen in de bus, dan met 
een paar honderd 12-jarigen in een formele zaal stil zitten en  
luisteren. Het werkt, maar of daar nu echt liefde voor klassieke 
muziek geboren wordt?

LICHt eN tOeGaNKeLIjK 

Konovalov droomde van een intieme situatie waar musici en  
kinderen dicht bij elkaar zitten en er ruimte is voor vragen en ant-
woorden. Hij startte met bevriende Russen een kwartet en ont-
wikkelde een programma voor scholen. Een kwartet – bestaande 
uit twee violen, een altviool en een cello – heeft genoeg klank om 
een grote ruimte te vullen, een gevarieerd repertoire te spelen en is 
tegelijk wendbaar. Vier stoelen plus een zaal en het concert kan  
beginnen. Het repertoire is licht en toegankelijk: Vivaldi, tango’s, 
walsen van Strauss en Eine Kleine Nachtmusik van Mozart.

Zijn aanpak werkt. De leerlingen van basisscholen – die aan-
vankelijk niets van klassieke muziek moeten hebben – reageren 
enthousiast. ‘Het geeft zo’n voldoening om te zien dat de muziek 
ze raakt, dat ze geboeid luisteren en ontdekken dat er meer is in 
het leven dan Idols en MTV.’ Vadim Konovalov is ervan overtuigd 
dat na zo’n ontmoeting de kinderen gemakkelijker de stap zetten 
naar de concertzalen. Naast het St. Petersburg Kwartet zijn er  
nog zes volwaardige ensembles, verspreid over het hele land, die 
optredens verzorgen, Konovalov is verantwoordelijk voor de  
organisatie.

Na de succesvolle start in het onderwijs, richtte Konovalov 
zich ook op bejaarden- en verzorgingshuizen. Daar is de belang-
stelling voor lichtklassiek groot, maar ontbreken de mogelijkhe-
den voor de bewoners om zelf naar concerten te gaan. ‘Oudere 
mensen zijn zo ontzettend dankbaar: ze zingen zachtjes mee,  
en zijn snel ontroerd. Na afloop komen ze vaak vertellen hoe ze  
genoten hebben. En vragen of we snel weer terugkomen.’  

INterVIew—VaDIM KONOVaLOV
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stiCHting roer
Polo de Haas Serie 2009

2.500,00
landelijk – Concerten met aandacht 
voor jonge componisten. Crossover 
van poëzie, muziek en beeldende 

kunst
e

stiCHting rolder ConCerten
Kinderconcert

550,00
rolde – kinderconcert voor kinderen 
van 4-12 jaar t.g.v. oktobermaand-

kindermaand
e

stiCHting rondos
Rondos

7.500,00
rotterdam – Voorstelling, 

manifestatie en cd t.g.v. het 30-jarige 
bestaan van de rondo’s

e

stiCHting room WitH a VieW
Sri Lanka
10.000,00

utrecht – locatietheaterproject 
over de verhouding tot mensen in 

rampgebieden 
e

stiCHting rotterdam
international Fringe

North Sea Round Town 2009
25.000,00

rotterdam – jazzfestival met o.a. 
binnen- en buitenconcerten en 

workshops
e

stiCHting rotterdams
VolkstHeater

Scholendagen
12.000,00

rotterdam en schiedam – Cultureel 
educatieve projecten voor 

basisscholen
e

stiCHting ruBens kWartet
Rubens Atelier Delft

3.250,00
delft – Vijfdaagse kamermuziekcursus 

in delft
e

stiCHting sam FilmProduCties
Sam

2.500,00
groningen – korte film die zich 
afspeelt op locatie in de provincie 

groningen
e

stiCHting sCaraBee
KUNSTLAND

1.000,00
oosterbeek – kunstmanifestatie langs 

een kunstwandelroute
e

stiCHting sCHatkameroPera
Wie is Mignon?

25.000,00
Zwolle – operavoorstelling met 

mignonliederen
e

stiCHting sCHreCk
CD La Lontananza

2.500,00
den Haag – Het opnemen en 
uitbrengen van stukken van  
luigi nono en Hans van eck

e

stiCHting simulaCrum
Simulacrum jrg. 18

1.409,00
landelijk – Publicatie van de laatste 

drie nummers van jaargang 18
e

stiCHting simurgH tHeater- en 
VideoProduCties

De Bruiloft van Figaro
7.500,00

landelijk – komedie uitgevoerd door 
spelers met en zonder beperking

e

stiCHting skYWaY
Sencity Living Colors

15.000,00
rotterdam en amsterdam – 

muziekevenement voor doven en 
slechthorenden, die samen met 
horenden de emoties van muziek 

kunnen beleven 

eee

stiCHting snad
Hoedje

5.000,00
rotterdam – Voorstelling voor 

kinderen die gebaseerd is op het 
kinderprentenboek ‘dag Hoed’ van 

rotraut susanne Berner
e

stiCHting solos
SOLOS NEXT

28.000,00
den Bosch – Platform waar jongeren 

ideeën bedenken, produceren en 
presenteren

e

stiCHting soniC aCts
The Poetics of Space

20.000,00
amsterdam – Festival met o.a. een 
conferentie met optredens, een 

filmprogramma en een publicatie
e

PrOjeCttOtaLeN
  seCtoren in PerCentages
  Het totaal van de toekenningen in aantallen uitgedrukt in percentages  
  verdeeld over de sectoren  p. 50
 
  seCtoren in Bedragen 
  Het totaal van de toekenningen in bedragen uitgedrukt in percentages  
  verdeeld over de sectoren  p. 51

tOeKeNNINGeN & aFwIjzINGeN
  ontVangen en ingeVoerde ProjeCten in aantallen. 
  de behandelde projectaanvragen.  
  (Hierbij moet opgemerkt worden dat er projecten worden teruggetrokken  
  na indiening van het project.) 
  de toegekende en afgewezen projectaanvragen.  p. 52

tOeKeNNINGeN
  grote steden—toekenningen in seCtoren
  de toekenningen in een negental grote steden in sectoren in aantallen   p. 53

  aanVragen en toekenningen Per ProVinCie
  Verdeling landelijk aanvragen en toekenningen, verdeeld over de provincies  p. 54
 
   grote steden—toekenningen in Bedragen
  de toekenningen in een negental grote steden in bedragen   p. 56
 
  CultuureduCatie—toekenningen 
  de toekenningen in de sector Cultuureducatie verdeeld over de categorieën  p. 65
 
  toekenningen in Hoogte
  de hoogte van de toekenningen in bedragen  p. 66

tOeKeNNINGeN aMSterDaM
  toekenningen amsterdam Per seCtor in Bedragen
  Verdeling toekenningen per sector in amsterdam  p. 69 

  toekenningen amsterdam in de seCtor Cultuur
  Verdeling toekenningen binnen de sector Cultuur in categorieën in bedragen  p. 70
 
  toekenningen amsterdam in de Categorie Podiumkunsten
  Verdeling toekenningen binnen de categorie Podiumkunsten in bedragen  p. 71

De infographics, gevisualiseerde informatie, in dit 
jaarverslag laten zien hoe de budgetverdeling is  
geweest. Welke sectoren hebben welke bedragen  
ontvangen. Daarnaast hebben we de sector  
Cultuureducatie nader belicht, met daarbinnen een  
uitsplitsing over de categorieën. Ook laten we de  
landelijke spreiding, verdeeld over de provincies zien. 
Vervolgens hebben we een aantal grote steden onder 
de loep genomen en gekeken naar de verdeling. 
Tenslotte hebben we ingezoomd op een stad waar een 
substantieel deel van onze toekenningen in 2009 naar 
toe is gegaan, de stad Amsterdam.

Dit zijn de visualisaties in volgorde van plaatsing.
eee

INFO
GRAPHICS

eee

stiCHting regiotHeater land
Van raVenstein

De Vloek Van Ravenstein
10.000,00

ravenstein – 
muziektheatervoorstelling op 

historische locaties
e

stiCHting reiZend
muZiekgeZelsCHaP

Kamermuziek Festival tussen Maas  
& Waal 2009

7.000,00
Wijchen – jaarlijks terugkerend 

kamermuziek festival
e

stiCHting reiZend
muZiekgeZelsCHaP

Talent on Track
4.000,00

landelijk – masterclasses voor 
winnaars van het Prinses Christina 

Concours
e

stiCHting rerun ProduCties
Out of Space

15.000,00
munnekeburen – kunstproject waarin 
nieuwe manieren onderzocht worden 
om met de beperkte ruimte om te gaan

e

stiCHting restauratie
josePHorgel Haarlem

Restauratie Josephorgel
10.000,00

Haarlem – restauratie van het 
josephorgel

e

stiCHting restauratie
laurentiuskerk raerd

Restauratie Laurentiuskerk Raerd
25.000,00

raerd – restauratie ex- en interieur 
laurentiuskerk te raerd

e

stiCHting riCCiotti ensemBle
Compositieopdracht  

Calliope Tsoupaki
3.000,00

amsterdam – schrijven van 
een nieuwe compositie voor de 

voorjaarstournee
e

stiCHting rijksmuseum
amsterdam

Verwerving van een paar 
marqueteriekoffers 

100.000,00
amsterdam – Verwerving van een 
paar toilet- of huwelijkskoffers op 
onderstel van andré-Charles Boulle

e

stiCHting rkd
Archief Van Kempen & Begeer

47.337,00
den Haag – Conservering en 
ontsluiting van archieven van 

koninklijke Van kempen & Begeer
e

stiCHting PromPt
muZiektHeaterProduCties

De Judas Passion
20.000,00

landelijk – nieuwe passie van egon 
kracht gebaseerd op het herontdekte 

evangelie van judas

eee

stiCHting PYramide Van
austerlitZ

Les Manoeuvres d’Austerlitz 2009
2.500,00

austerlitz – Festival waarbij de Franse 
tijd rond de Pyramide van austerlitz 

wordt herbeleefd 

eee

stiCHting Quinta essentia
muZiektHeaterProduCties

Wereldvrienden
3.000,00

Zeewolde – serie strijkkwartetten
e

stiCHting raras BudaYa
Javaanse Kameropera Sendratari  

Jaka Tarub
4.000,00

amsterdam – Voorstelling, 
aansluitend workshops en 

masterclasses
e

stiCHting re:Visie
Labvisie seizoen 2009/2010

20.000,00
utrecht – Platform dat de 

randprogrammering van het 
nederlands Film Festival mogelijk 

maakt
e
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Bedrag

15.394.622,–
e

seCtoren in Bedragen 
Het totaal van de toekenningen in bedragen uitgedrukt in percentages 

verdeeld over de sectoren
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tOeKeNNINGeN & aFwIjzINGeN

tOtaaL
toegekende aantallen

872
e

ontVangen en ingeVoerd  1.470

toegekend  872

BeHandeld  1.370

aFgeWeZen  498

ontVangen en ingeVoerde ProjeCten in aantallen. 
de behandelde projectaanvragen

(Hierbij moet opgemerkt worden dat er projecten worden  
teruggetrokken na indiening van het project)  

de toegekende en afgewezen projectaanvragen

CULtUUr

CULtUUreDUCatIe

weteNSCHaP

CULtUreeL
erFGOeD

SOCIaaL
MaatSCHaPPeLIjK

OVerIG

den Haag
54

amsterdam
245

utreCHt
82

arnHem
11

nijmegen
15

rotterdam
50

eindHoVen
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aanVragen en toekenningen Per ProVinCie
Verdeling landelijk aanvragen en toekenningen, verdeeld over de provincies
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amsterdam  3.661.026,–

utreCHt  967.350,–

rotterdam  637.930,–

arnHem  316.750,–

nijmegen  95.000,–

eindHoVen  94.600,–

maastriCHt  88.500,–

den Haag  1.004.837,–

groningen  422.594,–

tOeKeNNINGeN

 grote steden—toekenningen in Bedragen
de toekenningen in een negental grote steden in bedragen  JA
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stiCHting stedelijk museum
amsterdam

Aankoop Mayday V en Frankfurt
37.500,00

amsterdam – aankoop van twee 
werken van de kunstenaar  

andreas gursky

eee

stiCHting straattHeater
doetinCHem

Buitengewoon Grenzenloos
7.500,00

doetinchem – straattheaterfestival 
met binnenlandse en buitenlandse 

artiesten en professionals en amateurs

eee

stiCHting soundaBout
Soundabout

7.000,00
landelijk – Videoproject waarbij 

muzikanten een bezoek brengen aan 
een stad die invloed heeft gehad op 

hun muzikale carrière
e

stiCHting soundtraCkCities
Soundtrackcity Amsterdam

7.500,00
amsterdam – 8 geluidswandelingen 

in de openbare ruimte gemaakt 
door kunstenaars uit verschillende 

disciplines
e

stiCHting soutHPark eVents
Southpark festival 2009

1.500,00
middelburg – multicultureel festival 

voor jong en oud
e

stiCHting souVenir
muZiektHeaterProduCties

Opera Koning Willem II
5.000,00

tilburg – Wereldpremière van een 
hedendaagse moderne opera over 

koning Willem ii

e

stiCHting sPanga Het Verona
Van WeststellingWerF

Elektra
25.000,00

amsterdam – opera elektra van 
richard strauss

eee

stiCHting st. PetersBurg
kWartet

Concert bij u thuis
25.000,00

landelijk – Concerten voor mensen in 
een moeilijke situatie

e

stiCHting staB
We’re back- workshops en productie

10.000,00
den Haag – theaterproductie waarbij 
de deelnemers d.m.v. workshops zijn 

geselecteerd
e

stiCHting stadsCarrousel
amersFoort

Ròhring
2.000,00

amersfoort – manifestatie met 
aandacht voor de geschiedenis van 

amersfoort
e
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BALANS PER 31 DECEMBER 2009
in euro

 31 DeCeMBer 2009 31 DeCeMBer 2008

ACTIVA
IMMaterIëLe VaSte aCtIVa

software    66.750      82.020
Website   59.236   94.502 
      125.986   176.522

MaterIëLe VaSte aCtIVa

inventaris    292.023   305.201
andere vaste bedrijfsmiddelen   50.410   86.765 
      342.433   391.966

VOrDerINGeN eN OVerLOPeNDe aCtIVa

stichting Beheer sns reaal   16.886.423   16.141.479
overige   2.422   11.749 
     16.888.845   16.153.228

LIqUIDe MIDDeLeN

     152.035   835.612
 
     17.509.299   17.557.328

PASSIVA
reSerVeS eN FONDSeN

      0   0

LaNGLOPeNDe SCHULDeN

subsidieverplichtingen 2010    0   2.080.890
subsidieverplichtingen 2011    1.284.486   762.686
subsidieverplichtingen 2012    145.244   111.160
subsidieverplichtingen 2013   150.000   0 
      1.579.730   2.954.736

KOrtLOPeNDe SCHULDeN

subsidieverplichtingen   15.595.394   14.022.758     
Belastingen en sociale premies    60.217   35.950     
overige schulden   273.958   543.884    
     15.929.569   14.602.592 
 
     17.509.299   17.557.328 

jaarreKeNING jaarreKeNING

TOELICHTING OP DE BALANS
in euro

1. IMMaterIëLe VaSte aCtIVa

de immateriële vaste activa bestaan uit immateriële bedrijfsmiddelen ten behoeve van de  
bedrijfsvoering van stichting sns reaal Fonds. Het verloop is als volgt:

  SOFtware  weBSIte  tOtaaL

Boekwaarde 1 januari  82.020  94.502  176.522 
investeringen  27.816  11.126  38.942 
afschrijvingen  -43.086  -46.392  -89.478 

Boekwaarde 31 december  66.750  59.236  125.986 

afschrijvingstermijnen  3 jaar  3 jaar 

2. MaterIëLe VaSte aCtIVa

de materiële vaste activa bestaan uit bedrijfsmiddelen ten behoeve van de bedrijfsvoering van 
stichting sns reaal Fonds. Het verloop is als volgt:

   
aNDere VaSte

   
  INVeNtarIS  BeDrIjFSMIDDeLeN  tOtaaL

Boekwaarde 1 januari  305.201  86.765  391.966 
investeringen  53.315  1.545  54.860 
afschrijvingen  -66.493  -37.900  -104.393 

Boekwaarde 31 december  292.023  50.410  342.433

afschrijvingstermijnen  5 jaar  3 jaar   

3. VOrDerINGeN eN OVerLOPeNDe aCtIVa

Het verloop in de rekening courant met stichting Beheer sns reaal is als volgt:

    31 DeCeMBer 2009  31 DeCeMBer 2008

stand per 1 januari    16.141.479  9.215.102
resultaatsuppletie conform staat van baten en lasten  18.392.778  18.574.735
doorbelastingen    -147.834  -648.358
stortingen    -17.500.000  -11.000.000

stand per 31 december    16.886.423  16.141.479
     
de vordering op stichting Beheer sns reaal is niet rentedragend. Van de vordering heeft 
1.579.730 euro een langlopend karakter.

4. LIqUIDe MIDDeLeN

Betreft een direct opvraagbaar banktegoed

5. LaNGLOPeNDe SCHULDeN

Van de meerjarige subsidieverplichtingen aan aanvragers is het deel dat betrekking heeft op de 
jaren na 2010 als een langlopende schuld aangemerkt.

6. KOrtLOPeNDe SCHULDeN

de subsidieverplichtingen aan aanvragers betrekking hebbende op de jaren tot en met 2010
zijn als kortlopende schulden aangemerkt. de voorschotbetalingen zijn hierop in mindering 
gebracht.

7. NIet UIt De BaLaNS BLIjKeNDe VerPLICHtINGeN

Het bureau van het Fonds is gevestigd in een pand aan de maliebaan 14 te utrecht. dit pand  
is met ingang van 1 november 2008 gehuurd voor een periode van 5 jaar tegen een jaarlijkse 
huursom van 160.000 euro, jaarlijks te indexeren. er worden 3 auto's en een kopieermachine 
geleased met de resp. expiratiedata 29 december 2010, 9 september 2012, 27 september 2012  
en 1 maart 2015. Het jaarlijkse leasebedrag bedraagt 47.300 euro.



61

61  uncoated

60

60  uncoated

jaarreKeNING

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2009
in euro

  2009 reaLISatIe  2009 BeGrOtING  2008 reaLISatIe

BATEN

Bijdragen van stichting Beheer sns reaal   18.392.778   20.011.000  18.574.735

SOM Der BateN   18.392.778  20.011.000  18.574.735

           

LASTEN

BeSteDINGeN aaN DOeLSteLLING

toegezegde bijdragen    15.394.622  16.500.000  16.419.055
Vrijval reeds toegekende subsidieaanvragen   -619.844  0  -570.173
  14.774.778  16.500.000  15.848.882

Beheerkosten kunstcollectie nog    118.505  0  105.785
evenementskosten   175.350  0  125.472

   15.068.633  16.500.000  16.080.139

UItVOerINGSKOSteN eIGeN OrGaNISatIe

Personeelskosten    1.798.346  1.701.000  1.390.773
Huisvestingskosten    297.184  397.000  256.033
kantoor- en automatiseringskosten    300.779  308.000  305.832
Communicatie en public relations    613.970  780.000  307.787
afschrijvingen    193.871  198.000  104.452
overige kosten   119.995  127.000  129.719

   3.324.145  3.511.000  2.494.596

SOM Der LaSteN   18.392.778  20.011.000  18.574.735

SaLDO   0  0  0
           

jaarreKeNING

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
in euro

  2009 reaLISatIe  2009 BeGrOtING  2008 reaLISatIe

1. BIjDraGeN VaN StICHtING BeHeer SNS reaaL   
de stichting Beheer sns reaal heeft zich  
contractueel verbonden de totale 
bestedingen van het Fonds in 2009 te vergoeden.   18.392.778  20.011.000  18.574.735

2. BeSteDINGeN aaN DOeLSteLLING

subsidieaanvragen 
totaalbedrag van toegekende subsidieaanvragen    15.394.622  16.500.000  16.419.055
Wegens annulering of lagere afrekening van  
reeds toegekende subsidieaanvragen is in totaal  
een bedrag vrijgevallen van   -619.844  0  -570.173

   14.774.778  16.500.000  15.848.882

aantal toegekende subsidieaanvragen  872    746
             
Beheerkosten kunstcollectie nog   
Het fonds is belast met het beheer  
van de kunstcollectie nog.     118.505  0  105.785
evenementskosten 
Betreft bijdragen van het Fonds in de kosten van  
eigen en door derden georganiseerde prijsuitreikingen,  
uitvoeringen en tentoonstellingen.   175.350  0  125.472
 
   15.068.633  16.500.000  16.080.139
             
3. UItVOerINGSKOSteN eIGeN OrGaNISatIe 
Personeelskosten             
Bruto beloningen    815.586  1.022.000  589.154
Bijzondere uitkering    290.216  0  0
reservering voor niet opgenomen vakantiedagen    32.500  0  0
sociale lasten    104.817  100.000  56.320
Pensioenlasten    149.511  152.000  103.370
reis- en verblijfkosten    81.499  109.000  59.755
Wervingskosten    47.310  16.000  1.999
interimkrachten    150.219  163.000  347.024
uitzendkrachten    80.931  60.000  195.962
deskundigheidsbevordering    26.055  55.000  27.949
overige personeelskosten   19.702  24.000  9.240

   1.798.346  1.701.000  1.390.773
overige kosten 
Huisvestingskosten    297.184  397.000  256.033
kantoor- en automatiseringskosten    300.779  308.000  305.832
Communicatie en public relations    613.970  780.000  307.787
afschrijving computerapp./programmatuur en meubilair  193.871  198.000  104.452
kosten bestuur en adviescommissie    79.673  82.000  79.645
Controle- en advieskosten   40.322  45.000  50.074

   1.525.799  1.810.000  1.103.823 

tOtaaL   3.324.145  3.511.000  2.494.596
           

de bureauorganisatie is in 2009 verder uitgebouwd. ultimo 2009 be-
droeg het aantal medewerkers in loondienst 16 tegenover 12 ultimo 
2008. dit verklaart de toeneming van de salariskosten in 2009.  
de kosten van de interim- en uitzendkrachten zijn dientengevolge  
gedaald. de bijzondere uitkering betreft een afvloeiingsregeling voor 
een oud-directeur.

de toeneming van de huisvestingskosten en de afschrijvingskosten  
zijn het gevolg van de verhuizing in november 2008 naar een eigen 
kantoor aan de maliebaan te utrecht. in 2009 is gestart met een media-
campagne ter vergroting van de naamsbekendheid en kennis van de  
activiteiten van het Fonds bij het publiek. de kosten van deze activiteiten 
bedroegen ca. 370.000 euro. Voorts is veel aandacht besteed aan een 
kwalitatieve verbetering van de website.



63

63  uncoated

62

62  uncoated

jaarreKeNING

tOeLICHtING BIj De 
jaarreKeNING

eee

aLGeMeNe tOeLICHtING
e

aCtiViteiten
de activiteiten van het Fonds  
betref fen het bevorderen van cul-
turele, sociale, educatieve en  
charitatieve activiteiten, activitei-
ten op het gebied van sport en  
andere activiteiten van ideële aard, 
alsmede het doen van uitkeringen 
met een ideële of sociale strek-
king, alles in de ruimste zin des 
woords.

VerBonden
Partijen

stichting Beheer sns reaal  
te utrecht is een verbonden partij 
van sns reaal Fonds. de aard 
van de verbondenheid is gelegen 
in het feit dat 5 van de 9 bestuurs-
leden van sns reaal Fonds  
worden benoemd op voordracht 
van stichting Beheer sns reaal.

stichting Beheer sns reaal  
heeft zich contractueel verbonden, 
binnen de grenzen van een jaar-
lijks vast te stellen budget, de  
totale bestedingen van sns  
reaal Fonds te vergoeden. de 
omvang van de financiële verhou-
ding en transacties met stichting 
Beheer sns reaal zijn in de  
balans en staat van baten en lasten 
tot uitdrukking gebracht.

GrONDSLaGeN VaN  
waarDerING VaN aCtIVa  

eN PaSSIVa
e

de jaarrekening 2009 is opgesteld 
in overeenstemming met de 
richt lijn 640, Verslaggeving voor 
organisaties zonder winststreven 
van de raad voor de jaarverslag-
geving, zoals deze in 2007 is vast-
gesteld.  

Voor zover niet anders is vermeld, 
zijn de activa en passiva gewaar-
deerd tegen de nominale waarde 
of de aanschafprijs.

immateriële en materiële
Vaste aCtiVa

de immateriële en materiële vaste 
activa zijn gewaardeerd tegen  
de aanschaf- of vervaardigingsprijs 
onder aftrek van jaarlijkse afschrij-
vingen.

Vorderingen,
oVerloPende aCtiVa en

oVerige aCtiVa
Vorderingen, overlopende en ove-
rige activa zijn gewaardeerd tegen 
nominale waarde. indien sprake 
is van mogelijke oninbaarheid 
wordt een voorziening getroffen.

liQuide middelen
de liquide middelen zijn tegen 
nominale waarde opgenomen.

reserVes en Fondsen
op grond van een overeenkomst 
wordt jaarlijks, binnen de grenzen 
van de toezegging, een zodanig 
bedrag gesuppleerd door stichting 
Beheer sns reaal dat het  
resultaat van de stichting nihil is.  
als gevolg hiervan kent de stich-
ting geen reserves en fondsen. 
stichting Beheer sns reaal staat 
garant voor de verplichtingen  
aangegaan door stichting sns  
reaal Fonds.

VerPliCHtingen
inZake toegeZegde

Bijdragen
deze verplichtingen worden  
geheel ten laste gebracht van het 
boekjaar waarin het besluit tot 
toekenning schriftelijk aan de 
aanvrager is medegedeeld,  
ongeacht in welk boekjaar de  
toezegging wordt uitgekeerd.

de toegezegde bijdragen aan aan-
vragers zijn opgenomen voor  
de nominaal toegezegde bedragen 
onder aftrek van de betaalde  
voorschotten.

indien een toegezegde bijdrage 
geheel of gedeeltelijk vervalt, 
wordt het vrijgekomen bedrag als 
bate verantwoord onder de post
 ‘Vrijgevallen bijdragen’.

GrONDSLaGeN  
VOOr BePaLING VaN Het  

reSULtaat
e

algemeen
ontvangsten en uitgaven worden 
in de staat van baten en lasten toe-
gerekend aan de periode waarop 
deze betrekking hebben. Bij de 
toerekening wordt een bestendige 
gedragslijn gevolgd. dit houdt  
in dat in de balans rekening wordt 
gehouden met de aan een periode 
toe te rekenen bedragen die in  
een andere periode zijn of worden 
ontvangen, dan wel betaald. 

alle baten en lasten worden ver-
antwoord in de staat van baten en 
lasten.

BeSteMMINGSGIFteN
e

Bestedingen
de toegekende bijdragen worden 
in het jaar waarin het besluit tot 
toekenning schriftelijk aan de 
aanvrager is medegedeeld, als last 
in de staat van baten en lasten op-
genomen.

toegekende bijdragen die door 
aanvragers niet worden opge-
vraagd, worden na het verstrijken 
van de afrekentermijn ingetrok-
ken en als bate in de staat van  
baten en lasten opgenomen.  

eveneens wordt hieronder opge-
nomen het verschil tussen een 
toegekende garantiebijdrage en de 
lagere werkelijke afrekening.

jaarreKeNING

KASSTROOMOVERzICHT 2009
in euro

 2009 reaLISatIe 2008 reaLISatIe 

KaSStrOOM UIt OPeratIONeLe aCtIVIteIteN

resultaat boekjaar  0  0

aanpassing voor:
afschrijvingen  193.871   104.452
mutaties in langlopende schulden  -1.375.006  1.702.960
mutaties in werkkapitaal:
– vorderingen  -735.617  -6.938.126
– schulden op korte termijn    1.326.977  6.639.266

     -589.775  1.508.552
         
     
KaSStrOOM UIt INVeSterINGSaCtIVIteIteN         
investeringen in immateriële vaste activa  -38.942  -244.405
investeringen in materiële vaste activa  -54.860   -428.535

     -93.802  -672.940

MUtatIe LIqUIDe MIDDeLeN   -683.577  835.612

stand liquide middelen 1 januari  835.612  0
stand liquide middelen 31 december   152.035   835.612

    -683.577  835.612
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jaarreKeNING

aCCOUNtaNtSVerKLarING
eee

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 
2009 van stichting sns reaal Fonds te utrecht  
bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de  
staat van baten en lasten over 2009 met de toelichting 
gecontroleerd.

VeraNtwOOrDeLIjKHeID VaN Het BeStUUr
e

Het Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor 
het opmaken van de jaarrekening die het vermogen 
en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede 
voor het opstellen van het jaarverslag, beide in over-
eenstemming met de richtlijn voor de jaarverslagge-
ving 640 ‘organisaties zonder winststreven’. deze ver-
antwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, 
invoeren en in stand houden van een intern beheer-
singssysteem relevant voor het opmaken van en  
getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen 
en resultaat, zodanig dat geen afwijkingen van mate-
rieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat,  
het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen 
voor financiële verslaggeving en het maken van  
schattingen die onder de gegeven omstandigheden  
redelijk zijn.

VeraNtwOOrDeLIjKHeID VaN De aCCOUNtaNt
e

onze verantwoordelijkheid is het geven van een oor-
deel over de jaarrekening op basis van onze controle. 
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming 
met nederlands recht. dienovereenkomstig zijn wij 
verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedrags-
normen en zijn wij gehouden onze controle zodanig  
te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat.

een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden 
ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen 
en de toelichtingen in de jaarrekening. de keuze van 
de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van  
de professionele oordeelsvorming van de accountant, 
waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s 
van afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fraude of fouten. in die beoordeling neemt de accoun-
tant in aanmerking het voor het opmaken van en  
getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen 
en resultaat relevante interne beheersingssystemen, 
teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken 
van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven 

omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel 
hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van 
het interne beheersingssysteem van de stichting.  
tevens omvat een controle onder meer een evaluatie 
van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondsla-
gen voor financiële verslaggeving en van de redelijk-
heid van schattingen die het Bestuur van de stichting 
heeft gemaakt, alsmede en evaluatie van het algehele 
beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen  
controle-informatie voldoende en geschikt is als  
basis voor ons oordeel.

OOrDeeL
e

naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw 
beeld van de grootte en de samenstelling van het  
vermogen van stichting sns reaal Fonds per  
31 december 2009 en het resultaat over 2009 in over-
eenstemming met de richtlijn voor de jaarverslagge-
ving 640 ‘organisaties zonder winststreven’.

daarnaast melden wij dat, voor zover wij dat kunnen 
beoordelen, het jaarverslag verenigbaar is met de  
jaarrekening.

UtreCHt, 29 aPrIL 2010
PricewaterhouseCoopers

accountants N.V.
e

Origineel getekend door 
M.H.a. Bauman ra
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2.250,– tot 5.000,– (2
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500,– (10,3%)
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meer dan 25.000,– (15,5%)

m
inder dan 2.250,– (11,8%

)

tOeKeNNINGeN

toekenningen in Hoogte
de hoogte van de toekenningen in bedragen

66

stiCHting tHeater Het
amsterdamse Bos

De Storm
48.000,00

amsterdam – locatietheater in het 
amsterdamse Bos

e

stiCHting tHeater Het PakHuis
Verteltheaterfestival Hoorn

1.500,00
Hoorn – korte 

verteltheatervoorstellingen voor de 
familie tijdens culturele zondag

e

stiCHting tHeater in de regio
Mussen & Zwanen/De Flat van Jet

50.000,00
landelijk – Comedy toneel project van 

Haye van der Heyden
e

stiCHting tHeater oP
katendreCHt

Welkom Thuis Festival
1.500,00

rotterdam – Festival dat de bewoners 
van katendrecht een thuisgevoel geeft

e

stiCHting tHeater Van de
VerBeelding

Een eerste ontmoeting
30.000,00

dordrecht – Beeldend locatietheater

e

stiCHting tHeaterFestiVal
BouleVard

Jonge makers in Theaterfestival 
Boulevard 2009

50.000,00
den Bosch – Producties waar jonge 

talentvolle makers zich kunnen 
presenteren

e

stiCHting tHeaterFestiVal
delFt

Mooi Weer Spelen/Blikopener Festival 
2009

10.000,00
delft – Festival in de binnenstad van 
delft met aandacht voor de kracht van 

delft, techniek en mechaniek
e

stiCHting tHeaterPlan 
Zuid-nederland

Little Shop of Horrors
20.000,00

eindhoven – Voorstelling 
voorafgegaan door een trainingstraject 

en een repetitieproces
e

stiCHting tHeaterProjeCten
Sprookjesfestival

25.000,00
arnhem en nijmegen – Festival rond 

het thema sprookjes
e

stiCHting tHeo tHijssen
Bewerking Kees de jongen tot 

beeldroman
10.000,00

amsterdam – Bewerking theo 
thijssens roman kees de jongen tot 

beeldroman
e

stiCHting streetlaB
Streetlab Projectspace

75.000,00
amsterdam – ontmoetingsplek, 
expositieruimte, atelier en winkel  

in één

eee

stiCHting strijkorkest
metamorPHosen

Metamorphosen najaar 2009
1.000,00

utrecht en amsterdam – Concertreeks 
met getalenteerde amateurs  

van 25 tot 30 jaar

e

stiCHting stroom den Haag
Foodprint. Voedsel voor de Stad

40.000,00
den Haag – symposium, 

tentoonstelling en educatie activiteiten 
over de invloed van voedsel op de 

cultuur
e

stiCHting strotBroCk
industrie
Skratyology

5.000,00
landelijk – tour met de saxofonist 

james Carter
e

stiCHting studenten tHeater
FestiVal groningen

Smaakmakers
1.000,00

groningen – studententheaterfestival 
met jonge theatermakers

e

stiCHting sWing
YouPlay

3.000,00
ijmuiden – regionaal festival met 
als muzikale thema participatie in 

improvisatie
e

stiCHting ’t BeemsterVarken
Een Supermarkt Songspiel

15.000,00
amsterdam – 

muziektheatervoorstelling over 
liefde, dromen en werkelijkheid 
van allochtonen en autochtone 

kassameisjes
e

stiCHting ’t Huis te Poort
Concerten
1.800,00

schiedam – Concert gewijd aan 
nederlandse oude muziek

e

stiCHting tag
Touch

5.000,00
den Haag – Concertserie waarin 

hedendaagse muziek en audiovisuele 
kunst wordt gepresenteerd

e

stiCHting tamago
Camera Japan Festival 2009

15.000,00
landelijk – multidisciplinair festival 

met nieuwe en huidige culturele 
trends uit japan 

e

stiCHting tamar
muZiektHeater

Roel met Gevoel
15.000,00

den dolder – kindervoorstelling naar 
het sprookje van annie m.g. schmidt

e

stiCHting taWiZa
Amazigh Festival Amersfoort 2009

10.000,00
amersfoort – Cultureel festival 

met aandacht voor de traditionele 
marokkaanse cultuur

e

stiCHting tenso nederland
Tenso Dagen Amsterdam

12.500,00
amsterdam – korenfestival waarbij 
koren werken aan nieuwe muziek

e

stiCHting
tentoonstellingsinitiatieVen

W.W.W. >Wat de Waag be Woog
2.000,00

landelijk – tentoonstellingen t.g.v. 
350-jarig jubileum van de Waag

e

stiCHting ter BeVordering
Van de dag Van de BlaasmuZiek
Limburgs Blaasmuziek Festival 2009

12.500,00
limburg – Blaasmuziekfestival

e

stiCHting terra art ProjeCts
Een Kilometer Kunst

7.500,00
Zoetermeer – kunstzinnige jurk met 

een sleep van 1000 meter lang die door 
diverse groeperingen beschilderd 

wordt
e

stiCHting tersCHellings
oerol FestiVal

Atelier Oerol; Werkplaatsfunctie
299.302,00

terschelling – Werkplaats, 
coproductie en residentiefunctie 

voor jong theatertalent en beeldend 
kunstenaars

eee

stiCHting tHe generator
TodaysArt Festival 09 – Conflict

40.000,00
den Haag – kunstfestival waarin 
avontuurlijke en inspirerende 

creativiteit centraal staat

eee

stiCHting tHe gents
Bach in spiegelbeeld

4.000,00
landelijk – Concerten in historische 

kerken in nederland
e
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stiCHting VertelFestiVal
Vertelfestival 2009

5.000,00
landelijk – Festival over 

verhalenvertellen
e

stiCHting Viola Viola
Concertserie Stichting Viola Viola

3.500,00
amsterdam – Concertserie in de 

kleine zaal van het Concertgebouw
e

stiCHting VioolPrijs iordens
Baronesse sWeerts de landas

Iordens Viooldagen 2010
15.000,00

den Haag – Vioolconcours voor 
jongeren t/m 15 jaar tijdens de 

Viooldagen
e

stiCHting Vi-taal
Kunstjes in brooddeeg

5.200,00
den Haag – evenement waarbij 

kinderen met kunstenaars en bakkers 
een object van brooddeeg maken

e

stiCHting VluCHtroute
G’ruis

2.000,00
landelijk – multidisciplinaire 
performance met een mix van 
geluidskunst, beeldende kunst/
vormgeving en bewegingstheater

e

stiCHting VoCaal ensemBle
Cantatrix

Mirabile Mysterium
2.000,00

landelijk – Concertserie met een 
noordelijke spreiding

e

stiCHting Voet aan de grond
Hondsdagen

7.500,00
amsterdam – jazzmusici gaan de 

confrontatie met elkaar aan in tekst, 
spel, compositie en improvisatie

e

stiCHting tilBurg dansstad
Dansnacht 2009

5.000,00
tilburg – Feestelijke dansnacht met 

workshops 
e

stiCHting time2Care
Hiphop Business Class

7.500,00
landelijk – seminar waar jongeren 
met interesse in een hiphop carriere 
een zet in de juiste richting krijgen

e

stiCHting tong tong
De Indische School

5.000,00
den Haag – serie van 24 basislessen 
over de geschiedenis van de kolonie 

nederlands-indië
e

stiCHting toPP
Achtste groepers huilen niet

4.000,00
Haarlem – educatief theaterproject 
naar het boek van jacques Vriens

e

stiCHting triPaCt
Toets des tijds concerten

3.000,00
amsterdam – Concertserie waarbij 

beginnende professionele musici een 
podium krijgen

e

stiCHting triZZidore
Voor Lief
5.200,00

landelijk – korte, humoristische 
film over de beginperiode van het 

gepensioneerde leven
e

stiCHting trYtone
TryTone Dubbelplus concerten

7.500,00
landelijk – Concertserie waarin de 
ontmoeting tussen nederlandse en 
buitenlandse musici centraal staat

e

stiCHting turks Cultureel
Centrum Weert

25e internationaal Kinderfeest en 4e 
internationaal Kinderfestival

3.000,00
Weert – kinderfestival waar kinderen 

uit diverse culturen hun talenten 
kunnen laten zien op het podium

e

stiCHting turning Point
Verover Onze Schatten

80.000,00
landelijk – educatief programma 
waarbij jongeren de waarde van 
cultureel erfgoed ontdekken

e

stiCHting tWents gitaar
FestiVal

Twents Gitaar Festival
1.500,00

enschede – jaarlijks terugkerend 
gitaarfestival 

e

stiCHting uBBo emmius Fonds/ 
rijksuniVersiteit groningen

Dode Zeerollen
225.000,00

groningen – onderzoek naar de 
inhoud van dode zeerollen

e

stiCHting udense musiCal
Vierde editie Udense Musical 2010

15.000,00
uden – musicalvoorstelling over het 

reilen en zeilen van uden
e

stiCHting ultimo tango
Internationale Argentijnse 

tangomuziek Concours
10.000,00

nijmegen – internationaal concours 
voor argentijnse tangomuziek

eee

stiCHting ultimo tango
Het derde Internationale Argentijnse 

Tango Muziek Concours  
Concurso del Ocho

10.000,00
nijmegen – tangomuziekconcours

e

stiCHting urBan House
groningen

Festival New Attraction
5.000,00

groningen – jongerencultuurfestival 
gericht op urban arts

e

stiCHting urBan House
groningen
Shoot & Shout

5.000,00
groningen – urbanproject 

gericht op talentontwikkeling en 
kaderontwikkeling 

e

stiCHting utreCHt Biënnale
Utrecht Manifest 2009

25.000,00
utrecht – multidisciplinair project met 
als achterliggende vraag: wat is social 

design? 
e

stiCHting utreCHts
BoekenFeest

Festival Mooie Woorden zesde editie
10.000,00

utrecht – multidisciplinair festival 
waarbij mooie woorden centraal staan

e

stiCHting utreCHts Centrum
Voor de kunsten

Leidsche Rijn Korte Film Festival
5.000,00

utrecht – kleinschalig filmfestival 
met films voor en door bewoners van 

leidsche rijn
e

stiCHting utreCHts
museumkWartier

Utrechts Museumnacht 2009
15.000,00

utrecht – musea zullen hun 
deuren openen buiten de reguliere 

openingstijden
e

stiCHting utreCHts
studenten koor en orkest

Zomerproject 2010
5.000,00

amsterdam – Concert in het 
amsterdams Concertgebouw

e

stiCHting utreCHtse
Cultuurmarkt

Utrecht Uitfeest 2009
20.000,00

utrecht – Cultureel programma voor 
en in de stad utrecht 

e

stiCHting V2 – organisatie
Bernie Lubell – The Butterfly Effect

8.500,00
rotterdam – tentoonstelling met werk 

van Bernie lubell
e

stiCHting Vak in uitVoering
Blik in Kunst; milieu, kind en 

handicap
7.500,00

maastricht – Creatief bezig zijn met 
kunst bevordert de interactie tussen 

gehandicapten en niet-gehandicapten
e

stiCHting Vak in uitVoering
Kunst, handicap en participatie Beek

2.500,00
Beek – expositie van kunstenaars met 

en zonder handicap
e

stiCHting Van onderlangs tot 
Paradijs

Van Onderlangs tot Paradijs
6.000,00

arnhem – Festival over de actuele 
stand van de beeldende kunst

e

stiCHting Van Wanten
MOLSK

10.000,00
landelijk – Voorstellingen voor 

kinderen v.a. 4 jaar waarbij klanken, 
talen, woorden en muziekfragmenten 

gemengd worden
e

stiCHting ‘Vergeten Veld’ 
‘Vergeten veldjes’

4.000,00
amsterdam – multidisciplinaire 
expositie over braakliggende 

bouwterreinen 
e

69

C
u
lt

u
r
ee

l 
er

Fg
o
ed

  4
80

.6
00

,–

Cultuur  2.143.244,–

soCiaal maatsCHaPPelij
k  10.000,–

Cu
ltu

u
red

u
Catie  445.032,–

tOtaaL
Bedrag

3.661.026,–
e

tOtaaL
aantallen

245
e

W
etensCHaP  582.150,–

tOeKeNNINGeN

toekenningen amsterdam Per seCtor in Bedragen
Verdeling toekenningen per sector in amsterdam



71

71  uncoated

70

70  uncoated

tOtaaL
Bedrag

2.143.244,–
e

tOtaaL
aantallen

181
e

literaire kunsten  55.000,–
Visuele kunsten  542.715,–

Po
d
iu

m
ku

n
sten

  1.076.029,–

t
e
C
H
n
ie

k
 e

n
 k

u
n
st

  469.500,–

tOeKeNNINGeN

toekenningen amsterdam in de seCtor Cultuur
Verdeling toekenningen binnen de sector Cultuur  

in categorieën in bedragen

71

tOtaaL
Bedrag 

1.076.029,–
e

tOtaaL
aantallen

120
e

CirCus  13.209,–

dans  20.000,–

FestiVal  240.500,–

inFrastruCtuur  30.000,–

m
u
Ziek

  365.000,–

tH
ea

te
r 
 2

46
.0

00
,–

m
u
Zi
ek

tH
ea

te
r 
 1

21
.3

20
,–

o
V
e
r
ig

  40.000,–

tOeKeNNINGeN

toekenningen amsterdam in de Categorie Podiumkunsten
Verdeling toekenningen binnen de categorie  
Podiumkunsten in disciplines, in bedragen



73

73  coated

72

72  uncoated

stiCHting Voor kunstZinnige
Vorming toBe

Cellofestival
5.000,00

dordrecht – Cellofestival
e

stiCHting Vooruit
Opera per Tutti!

15.000,00
amsterdam en utrecht – Concerten in 

amsterdam en utrecht
e

stiCHting Vrede Van utreCHt
Kunst in mijn buurt 2009

40.000,00
utrecht – Culturele activiteiten en 

programma’s in de stad en provincie 
over duurzaamheid en verbinden

e

stiCHting Vrede Van utreCHt
Kasimir en Karoline

25.000,00
soesterberg – Voorstelling kasimir en 

karoline
e

stiCHting Vrienden Heilige
Hart kerk te maarssen

Restauratie kerkhek
10.000,00

maarssen – restauratie van het 
neogotische hekwerk van de Heilige 

Hart kerk te maarssen

e

stiCHting Vrienden sonante
VoCale

Ein Deutsches Requiem, J. Brahms
1.000,00

utrecht – Concert waarbij het requiem 
van j. Brahms te horen is

e

stiCHting Vrienden Van (de) 
literatuur

De bloeiperiode van de literatuur in 
Limburg
3.000,00

landelijk – geschiedenis van de 
limburgse literatuur en poëzie uit de 

jaren 1960 tot 1980 
e

stiCHting Vrienden Van
de BiBliotHeek Van de

uniVersiteit Van amsterdam
150 jaar Max Havelaar

20.000,00
amsterdam – tentoonstelling n.a.v. 

150 jaar max Havelaar

eee

stiCHting Vrinden
st. CatHarinagilde kerk

Hertoglimburgpad
5.000,00

kerkrade – uitzetten, documenteren 
en beschrijven van het historische 

wandelpad
e

stiCHting Waag soCietY
De Stelling
20.000,00

amsterdam – erfgoededucatieproject 
dat het historisch besef van jongeren 

moet vergroten
e

stiCHting Welmoed
muZiekProduCties

Vocaal drieluik: ‘Reuzen van de 
Romantiek’

1.500,00
leeuwarden – liedrecitals rondom 
de componisten Felix mendelssohn-

Bartholdy, robert schumann en Franz 
liszt
e

stiCHting Wereld Pers Foto
Educatieproject WPFG

11.000,00
groningen – Cultuureducatieproject 
voor het onderwijs in de provincie 

groningen

eee

stiCHting Werelddans
WereldZomerFestival

4.500,00
Heerhugowaard – Voorstelling met 
daaromheen o.a. amateurmuziek en 

dansoptredens
e

stiCHting WesterPoP
20e Editie Westerpop

5.000,00
delft – Popevenement met populaire 

en alternatieve muziekstijlen
e

stiCHting WijdeVeld
Wolfgang Wijdeveld

2.500,00
landelijk – cd-opname

e

stiCHting Wild Vreemd
CD opname John Jenkins

5.500,00
landelijk – cd-opname met muziek 

van john jenkins
e

stiCHting Wild Vreemd
Mein DDR
4.000,00

utrecht – Voorstelling die gebaseerd 
is op de jeugdherinneringen van 
de in Potsdam (voormalig ddr) 

opgegroeide tanja otolski
e

stiCHting Willem Breuker
kollektieF

Nog Lang Niet Jarig! 
15.000,00

landelijk – muziektheaterproject t.g.v. 
35-jaar Willem Breuker kollektief

e

stiCHting Woest/Het iraans
Film FestiVal

Iraans Film Festival vierde editie
10.000,00

Zaandam – Filmfestival met films van 
onafhankelijke iraanse filmmakers

e

stiCHting Woest en ledig
De Poëzieshow

1.500,00
landelijk – multimediale les voor 

kinderen over taal en poëzie

eee

stiCHting Zang, sax en
tHeater

Stabat Mater
5.000,00

landelijk – kameropera gebaseerd op 
Pergolesi’s stabat mater

e

stiCHting ZenitH FestiVal
Zenith Festival 2009

6.000,00
den Haag – Festival waarin 

verschillende cross-overs aangeboden 
worden
e

stiCHting ZiPson
Queen of hearts

7.500,00
amsterdam – tragikomisch concert 
gekoppeld aan de thematiek van alice 

in Wonderland
e

stiCHting Zomer orkest
nederland

ZomerOrkest Nederland (ZON)
4.000,00

landelijk – tournee waarbij jonge 
talentvolle amateurs spelen met 

kwalitatief goede orkesten
e

stiCHting Zoom
Paradijstuin

10.000,00
amsterdam – Zintuigelijke wandeling 

over een volkstuincomplex en een 
voorstelling

e

stiCHting ZuWe HoFPoort
ZiekenHuis

Lunchconcerten Zuwe Hofpoort 
Ziekenhuis

3.600,00
Woerden – lunchconcerten in het 

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
e

In 2009 is het Fonds begonnen met een mediacam-
pagne. De campagne is ontwikkeld door communica-
tie bureau KesselsKramer te Amsterdam. Het media 
bureau Vizeum begeleidde de plaatsingen. De cam-
pagne besloeg de periode van februari tot en met  
december 2009. Gedurende die periode hebben 11  
advertenties in print en 11 online filmpjes het daglicht 
gezien. Met deze campagne wilden we de naamsbe-
kendheid van het Fonds vergroten, maar we wilden 
ook mensen inhoudelijk kennis laten maken met de 
activiteiten van SNS REAAL Fonds. Online lieten we 
elke maand een kort filmpje zien op de website van de 
Volkskrant. Projecten als Atelier Oerol, Viva la Focus! 
en De Waterman werden in een filmpje van pak ‘m 
beet 15 seconden voorgesteld aan de bezoekers van de 
website. Via een link kwam ‘clicker’ op de website  
van het Fonds.

In print kozen we voor het opiniërende weekblad  
Elsevier als podium. Ook hier lieten we elke maand 
 (het laatste nummer van de maand) in een drie  
pagina’s grote ‘advertentie’ een project letterlijk het 
stralende middelpunt zijn. Illustratief voor de  
houding die we willen aannemen in relatie tot de  
projecten en hun initiatiefnemers.

De beelden die we hiervoor gebruikt hebben staan in 
volgorde van plaatsing op de volgende pagina’s.  
Het eerste beeld staat op pagina 74 en laat een beeld 
zien van 2 kunstenaars die actief waren op Streetlab 
Zuidoost.

DE
ELSEVIER

eCAMPAGNEe
 65ste jaargang, nr 9, 28 februari 2009
  streetlab – Fahd semuel  p. 74

 65ste jaargang, nr 13, 28 maart 2009
  Princessehof – Pretty dutch  p. 74

 65ste jaargang, nr 17, 25 april 2009
  de lakenhal – jan Wolkers  p. 77

 65ste jaargang, nr 22, 30 mei 2009
  Holland Festival – ea sola  p. 77

 65ste jaargang, nr 26, 27 juni 2009
  Prix de rome – rosella Biscotti  p. 78
 
 65ste jaargang, nr 30, 25 juli 2009
  oerol – de jongens  p. 80

 65ste jaargang, nr 35, 29 augustus 2009
  musica sacra – xxY  p. 80

 65ste jaargang, nr 39, 26 september 2009
  selexyz debuutprijs – Bert natter  p. 81

 65ste jaargang, nr 44, 31 oktober 2009
  Pars Foundation – Hèctor Parra  p. 81

 65ste jaargang, nr 48, 28 november 2009
  niet normaal – Patricia Piccinini  p. 82

 65ste jaargang, nummer 51/52,
 19/26 december 2009
  Bijzondere Collecties – Harmonica macrocosmica  p. 86
 



74  coated

75

75  coated

74

FahdSemuel
Streetlab zuidoost

Fahd Tarquisti en Semuel Souhawat zijn twee jonge Amsterdamse 
fotografen die individueel maar ook samen beelden maken.  
Hun gezamenlijk werk was te zien tijdens Streetlab Zuidoost; het 
street-culture-event dat lokale en nationale streetart-ontwerpers en 

performers een podium geeft. FahdSemuel beschouwt straatcultuur 
als ‘een constant zwangere vrouw die voortdurend dramatiek,  
authenticiteit en gefluister baart’. 

65Ste jaarGaNGeNr 9e28 FeBrUarI 2009

65Ste jaarGaNGeNr 13e28 Maart 2009

eLSeVIer CaMPaGNe

Pretty Dutch Victoria Mitrichenko
 ‘the detail’

Pretty Dutch is een boek waarin een nieuwe generatie kunstenaars  
en vormgevers hun visie geven op 18e eeuws porselein. Zo ontwierp  
Babs Haenen een porseleinen tegelvloer. Die vloer ligt in de hal van 
keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden waar eerder de  

tentoonstelling van de ontwerpen uit ‘Pretty Dutch’ plaatsvond.  
Een eigentijdse interpretatie van een klassiek gegeven is dit werk van 
Victoria Mitrichenko. Het heet dan ook niet voor niets ‘The detail’.

stiCHting ZxZW
ZXZW Festival 2009

30.000,00
tilburg – Festival met 275 artiesten, 

verspreid over 25 podia in de 
tilburgse binnenstad

e

stiCHtliCHt
Carillon 2009 Bonding Bells

2.500,00
landelijk – Carillonprogramma rond 
het nummer Perfect day van lou reed

e

stidoC
Textiel festival 2010

8.000,00
leiden – Festival met o.a. exposities, 
workshops, een textielroute en een 

scholenproject
e

stiP tHeaterProduCties/ 
tHeatergroeP WinterBerg

Alice, in een wonderlijk land
24.000,00

amsterdam – Poppenvoorstelling 
over vriendschap, weerbaarheid en 

zelfvertrouwen
e

stiP tHeaterProduCties/ 
tHeatergroeP WinterBerg

FrankenStein
34.500,00

landelijk – theaterberwerking van het 
boek Frankestein

e

strijkorkest Zoroaster
Voorjaarsconcert 2009

1.000,00
utrecht – Concerten met 20e eeuwse 

muziek uit Centraal europa
e

studio liCHterlaaie
Woordkok
7.500,00

landelijk – multimediaal 
poëzieproject voor kinderen

e

studio steYe raVieZ
IJburg (Eerste fase)

7.500,00
amsterdam – Boek met foto’s dat een 
totaalbeeld schetst van ijburg, een 

stad in wording
e

studium CHorale
La voix celeste

2.000,00
maastricht – orgelconcert t.g.v. het 
75-jarig bestaan van de theresiakerk 

te maastricht
e

sYmPHonie orkest Con Brio
Con Brio 75 jaar Oud en Nieuw

3.000,00
amsterdam – Concert en 

filmconcertproject t.g.v. het  
75-jarig jubileum

e

sYmPHonieorkest Bellitoni
Voorjaarsproject Bellitoni 2009

2.000,00
utrecht – Concertserie

e

T
teatergroeP sult

Hekserhol
2.000,00

molkwerum – theatervoorstelling 
gebaseerd op Het Hekserhol van joost 

Hiddes Halbertsma uit 1852
e

tF nederlands tHeater
FestiVal

Educatie en talentontwikkeling 
binnen TF en de Amsterdam Fringe

40.000,00
amsterdam – Verdiepingsprogramma 
en kleinschalige projecten binnen het 

festival
e

tHeatergroeP Werktuig
Korte lontjes

5.000,00
landelijk – theaterproject over de 

grens van agressiviteit en assertiviteit
e

tHe nigHt oF tHe unexPeCted
The Night of the Unexpected 2009

5.000,00
amsterdam – geënsceneerde 

opeenvolging van korte performances 
met muziek van talentvolle musici en 

componisten

e

tHe PatCHing Zone
Recycle X
15.000,00

dordrecht – Herinrichting van de 
Voorstraat noord tot culturele hoofdas 

van de stad dordrecht
e

tHeater WerkPlaats Zuidoost
In The Picture VII

6.000,00
amsterdam – amateur theaterfestival 
met o.a. workshops, lezingen en debat

e

tHeatergeZelsCHaP katFam
Theatervoorstelling ‘De IK-Factor’

2.500,00
 leiden – theatervoorstelling over de 
gevolgen van sociale netwerken op het 

individu en de maatschappij
e

tHeatergroeP BloodY marY
FOK

7.500,00
landelijk – tragikomische 

theatervoorstelling gebaseerd op de 
piraat Bloody mary

e

tHeatergroeP CrasH
Meisje van de zee

10.000,00
landelijk – muzikale 

theatervoorstelling voor iedereen 
vanaf 6 jaar
e

tHeatergroeP Het geZelsCHaP
Trans! Trial 2010

1.500,00
noord-Holland – kunsteducatief 
project waarbij jonge amateurs 

kennismaken met theater
e

tHeatergroeP Hunker
Red Rubber Balls

1.250,00
utrecht – theatervoorstelling over het 
heftige verlangen naar een geliefde

e

tHeatergroeP Paradox
Tokyo Symphony – Ed van der Elsken

20.000,00
rotterdam – audiovisuele installatie 
bedoeld als een ultieme ode aan japan

e

tHeaterProduCtieHuis
Zeelandia

Zeeland Nazomerfestival
35.000,00

middelburg – speciaal voor het 
festival ontwikkelde voorstellingen 
met het landschap van Zeeland als 

inspiratiebron
e

tHeatraal ijBurg
Spektakel op IJburg

6.500,00
amsterdam – theaterfestival met 

theater, dans en muziek
e

tijdsCHriFt Voor
genderstudies

Digitalisering van het tijdschrift
5.000,00

landelijk – digitaliseren van een 
tijdschrift voor genderstudie

e

tilBurgs VrouWenkoor
Cantilare

In vogelvlucht
1.000,00

tilburg en oosterhout – Concerten en 
verhalen rondom het thema vogels

e

tiVoli
Summer Darkness

15.000,00
utrecht – underground festival gericht 

op muziek en kunsten
e

tomoko mukaiYama
Foundation

Wasted
17.000,00

Heerlen – kunstproject dat uitmondt 
in een compositie van Bach

e

toneelgroeP e Poi
‘Van Vondel naar Vendel’

2.000,00
landelijk – edward van de Vendel 
heeft de gysbreght van aemstel 

bewerkt tot een poëtisch verhaal in 
modern nederlands

e

toonkunst utreCHt
Uitvoering van Ein Deutsches 

Requiem van Brahms 
(lustrumconcert)

1.000,00
utrecht – lustrumconcert

e
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uitgeVerij de ZWaluW
CWM Dolk Groot Prentenboek

5.000,00
landelijk – uitgave waarin het werk 

van C.W.m. dolk wordt gepresenteerd 
en toegelicht

e

uitgeVerij Van gruting
Willem van Otterloo ( 1907-1978)

5.000,00
landelijk – Biografie van dirigent 

Willem van otterloo
e

uitgeVerij Verloren
De Kaper, de kardinaal en andere 

markante Nederlanders
4.000,00

landelijk – Boek over kleurrijke 
nederlanders die in meer of mindere 

mate in vergetelheid zijn geraakt
e

unieke Zaken
De Avonturen van Aardje Stapper

10.000,00
landelijk – theaterproject voor de 

onderbouw van het primair onderwijs 
e

uniePers uitgeVers
10 Eeuwen Abdij van Egmond

5.000,00
landelijk – Boek met foto’s, 

tekeningen en kaarten in kleur van de 
abdij van egmond

e

uniePers uitgeVers
Boekwerk KIND IN OORLOG

4.000,00
landelijk – een boek over het leven 

van een kind in Wo2
e

united World Colleges
stiCHting Partners

UWC Youth Leadership Summit
25.000,00

Baarlo – Workshops waarin jongeren 
sociale vraagstukken bespreken

e

uniVersiteitsBiBliotHeek
utreCHt

Bijzonder Onderzoek
15.000,00

landelijk – uitgave t.g.v. het 
425-jarig jubileum van de 

universiteitsbibliotheek utrecht
e

uniVersiteitsmuseum
Tentoonstelling ‘In het hoofd van ’t 

Hooft’
45.000,00

utrecht – tentoonstelling rondom 
de nederlandse nobelprijswinnaar 

gerard ’t Hooft
e

toonkunstkoor amsterdam
Nunc et in hora mortis nostrae (2010)

4.000,00
amsterdam – Concert rond de 

thema’s lijden, dood en leven met als 
uitgangspunt het werk Via Crucis van 

Frans liszt
e

toonkunstkoor enkHuiZen
Concert in de Zuiderkerk

1.500,00
enkhuizen – Concert in de Zuiderkerk

e

transVersal tHeater ComPanY
Blue Shade

5.000,00
amsterdam en utrecht – 

theatervoorstelling tijdens het 
amsterdam Fringe Festival

e

tsCHumiPaViljoen
Tschumi Swarm

3.000,00
groningen – lichtsculpturen die alle 
kleuren van de regenboog aannemen

e

U
uitgeVerij aksant

The Statistical Mind in Modern 
Society

5.000,00
landelijk – manuscript met als titel 

the statistical mind in modern society

e

uitgeVerij aksant
De machinerie van de stad

3.380,00
landelijk – Proefschrift ‘de 

machinerie van de stad, stadsbestuur 
als idee en praktijk, nederland en 

amsterdam 1900–1940’
e

uitgeVerij aksant
Hand aan Hand (Blank en Bruin)

3.573,00
landelijk – manuscript Hand aan 

Hand (Blank en Bruin)
e

uitgeVerij aksant
Tussen analyse en opportuniteit

3.000,00
landelijk – Wetenschappelijke studie 
o.b.v. archiefmateriaal van de ser

e

uitgeVerij aksant
Grens en gezin

2.900,00
landelijk – Wetenschappelijke studie 

naar gezinsmigratie
e

uitgeVerij aksant
De ruggegraat van de stad

2.598,00
landelijk – onderzoek naar gilden 

e

uitgeVerij Boom
De metamorfose van een gymnasiast

35.000,00
landelijk – Boek over de jaren ’60 op 

het stedelijk gymnasium in tiel
e

V
V. iWereBor / noYe ProduCtions

Baby Peggy
5.850,00

landelijk – documentaire over een 
kindersterretje uit de filmgeschiedenis

eee

ValiZ
Publicatie van en over  
Alexander van Slobbe

15.000,00
landelijk – uitgave van een boek over 

en door de modeontwerper  
alexander van slobbe

e

Vereniging BedrijFsColleCties
nederland

Wetenschappelijk onderzoek naar 
bedrijfscollecties

49.750,00
amsterdam – onafhankelijk 

wetenschappelijk onderzoek naar 
bedrijfcollecties

e

Vereniging Cantatori del
duomo

Het is zoals het is
1.000,00

utrecht – nieuw en oud repertoire in 
een theatersetting

e

Vereniging HoFWijCk
Tentoonstelling Vrouwen rondom 

Huygens
15.000,00

Voorburg – tentoonstelling over de 
belangrijkste vrouwen rond  

Constantijn Huygens
e

Vereniging kamerkoor
PoCo Piu

Jubileum 20 jaar Poco Piu
3.000,00

nijmegen – Concerten met orkest en 
solisten t.g.v. het 20-jarige jubileum

e

Vereniging omroeP Voor
kunst en Cultuur
Campagneplan 2009

240.000,00
landelijk – Campagneplan van 

omroep C
e

7765Ste jaarGaNGeNr 17e25 aPrIL 2009

wolkers als schilder,
naar Lucas van Leyden. 

Steye raviez—1972 

Of je hield van hem of je vond het smeerlapperij. In 2007 overleed  
Jan Wolkers. Een van de meest veelzijdige kunstenaars van Nederland, 
die zich niet alleen in taal uitte, maar ook in verf en glas.  

De Lakenhal wijdde een expositie aan hem. Gelijktijdig verscheen het 
boek Marszwart & Titaanwit, genoemd naar de laatste twee tubes 
verf die hij bestelde. 

eLSeVIer CaMPaGNe

Holland Festival Beeld uit ‘the white Body’
Choreografie: eo Sola

Het Holland Festival is een toonaangevend festival voor internationale 
podiumkunsten dat jaarlijks in Amsterdam plaatsvindt. Belangrijk in 
de programmering is de uitwisseling tussen verschillende kunstvor-
men, waardoor het festival al meer dan zestig jaar een pioniersfunctie 

heeft. The White Body van choreografe Eo Sola is een van de voor-
stellingen die dit jaar te zien was. Dit is een beeld uit de voorstelling, 
waarin theater, dans en live muziek samensmelten.

65Ste jaarGaNGeNr 22e30 MeI 2009
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78eLSeVIer CaMPaGNe 7865Ste jaarGaNGeNr 26e27 jUNI 2009

Prix de rome Beeld:
rosella Biscotti

79

In 1870 werd de Prix de Rome in Nederland bij wet ingesteld. Dit jaar 
bestaat de oudste kunstprijs van Nederland 200 jaar. Voor de  
prixderome.nl 2009 waren vier kunstenaars genomineerd, waaronder 
Rosella Biscotti. Recentelijk maakte zij dit werk waarin de kunstenaar 

lopend op een muur is te zien. Deze muur was ooit onderdeel van het 
Nazi concentratiekamp Bolzano en dient tegenwoordig als omheining 
van de aangelegen woningen. 
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eLSeVIer CaMPaGNe 65Ste jaarGaNGeNr 30e25 jULI 2009

 ‘Gras tussen de planken’ was dit jaar het thema van honderden voor-
stellingen, muziekoptredens en straattheateracts tijdens Oerol.  
Dit beeld komt uit de Oerol-voorstelling ‘Aktieman!’ van theatergroep 

‘De Jongens’. Deze groep gebruikt locatie, slapstick, water & vuur, 
een stevige portie suspense en stalen zenuwen als ingrediënten voor 
hun spectaculaire voorstellingen. 

Oerol Beeld uit de Oerol-voorstelling ‘aktieman!’  
van theatergroep ‘De jongens’

Musica Sacra Beeld uit de film 
‘XXY’

Een bekroonde Argentijnse film over een 15-jarige hermafrodiet op 
een evenement dat ooit begon als ‘Europees Festival van Religieuze 
muziek’. Dat is ‘Musica Sacra Maastricht’ anno nu: een grensver-
leggend kunstenfestival over sacraliteit. De 27e editie van het festival 

heeft als thema ‘Man en Vrouw schiep Hij hen’. Met dit Bijbelcitaat 
(Gen 1:27) stelt Musica Sacra Maastricht 2009 de verhouding tus-
sen man en vrouw centraal. Dit is een beeld uit de film ‘XXY’ over de 
hermafrodiet Alex.

65Ste jaarGaNGeNr 35e29 aUGUStUS 2009

Bert Natter Begeerte heeft ons aangeraakt

Een tragikomische literaire roman met pijnlijke, intieme, spannende 
en ontroerende momenten. En met het allerleukste voedselgevecht 
uit de Nederlandse literatuur! Dat is Begeerte heeft ons aangeraakt 
van Bert Natter. Winnaar van de selexyz debuutprijs 2009. Dit is een 

fragment uit het bekroonde boek. Hoofdpersoon Lucas Hunthgburth 
heeft zojuist geluisterd naar de mooiste muziek die hij ooit hoorde, 
gespeeld door Dido Dembeck, de begeerlijke vrouw voor wie hij een 
fatale liefde heeft opgevat.

eLSeVIer CaMPaGNe 65Ste jaarGaNGeNr 39e26 SePteMBer 2009

Pars Foundation elasticiteit volgens componist  
Hèctor Parra

Pars vraagt vooraanstaande kunstenaars en wetenschappers om hun 
ideeën over een bepaald thema in de taal van hun eigen vakgebied 
te verwoorden of te verbeelden. Deze uitingen worden vervolgens 
gebundeld in de publicatiereeks Findings on ... Het eerste deel uit de 

reeks is Findings on ice. Het tweede deel, Findings on elasticity.  
Op de volgende pagina’s een voorproefje: elasticiteit volgens  
componist Hèctor Parra. 

65Ste jaarGaNGeNr 44e31 OKtOBer 2009
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Wanneer passen we technologie nog op een menselijke manier toe 
en wanneer slaan we door in onze consumptiedrift? Internationale 
kunstenaars zoeken met humor en hun eigen visie de grens op in hun 
werk, dat te zien is op het kunstfestival Niet Normaal. Deze foto is 

van Patricia Piccinini, een van de exposerende kunstenaars. Het werk 
roept de vraag op of je ook nog om iets zou geven als het afwijkt van 
het bekende.

eLSeVIer CaMPaGNe

Kunstfestival Niet Normaal Patricia Piccinini

65Ste jaarGaNGeNr 48e28 NOVeMBer 2009



84

84  coated

85

85  coated

Al 425 jaar verzamelt de Universiteitsbibliotheek Utrecht bijzondere 
kaarten, handschriften en drukken. Waaronder de Harmonia macro-
cosmica, de inmiddels wereldberoemde hemelatlas. De hoogtepunten 
van die vier eeuwen zijn nu gebundeld in een rijk geïllustreerd boek:  

 ‘Bijzonder Onderzoek’. Deze uitzonderlijke afbeelding uit de  
hemelatlas waarin de tekens van de dierenriem zijn vervangen door  
de twaalf Bijbelse apostelen, was een poging tot kerstening van  
de sterrenbeelden.

65Ste jaarGaNGeNUMMer 51/52e19/26 DeCeMBer 2009eLSeVIer CaMPaGNe

Universiteitsbibliotheek Utrecht Bijzonder Onderzoek
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PrIjzeN VaN SNS reaaL FONDS

eee

Het Fonds vindt het belangrijk dat kwaliteit en talent 
ontdekt, gestimuleerd en erkend worden. Daarom  

ondersteunt het enkele prijzen. In 2009 waren dat er 
zes in totaal.

aNNa BIjNS PrIjS

eee

nieuw is de anna Bijns Prijs. een literatuurprijs voor 
vrouwen die om de twee jaar afwisselend wordt  
toegekend voor proza en poëzie. de winnares van de 
eerste editie was dichter tjitske jansen voor haar  
bundel koerikoeloem. Prijzengeld: 10.000 euro.

De eerSte PrIjS

eee

de eerste Prijs is de enige prijs waar het Fonds  
 ‘eigenaar’ van is. een 5-koppige jury onder aanvoering 
van Hans van Willigenburg reist stad en land af voor 
het grootste talent op het gebied van licht eigentijds 
amusement. na Wouter Hamel in 2007 werd vorig jaar 
roosbeef aan het illustere lijstje eerdere winnaars  
toegevoegd. Prijzengeld: 15.000 euro.

PRIJ
zEN
e

PrIjzeN

ItS CHOreOGraPHY awarD

eee

tijdens het jaarlijkse its festival, voor talentvolle  
studenten dans en theater, worden aan het eind de 
awards uitgereikt. Voor de beste jonge choreograaf  
die zijn eigen producties tijdens het festival toont,  
is er de its Choreography award. Winnaar in 2009:   
alma söderberg van sndo; zij won met de choreo-
grafie entertainment. Prijzengeld: 3.000 euro.

KNaw MerIaNPrIjS

eee 

de tweejaarlijkse knaW merianprijs is in 2009 voor 
het eerst uitgereikt. de prijs werd door de knaW  
samen met sns reaal Fonds in het leven geroepen 
om de zichtbaarheid van vrouwelijke wetenschappers 
te bevorderen en de deelname van vrouwen in de  
nederlandse wetenschap te stimuleren. aan winnaar 
naomi ellemers de eer om de komende tijd als rol- 
model te fungeren voor jonge wetenschappers in het 
algemeen en voor vrouwelijke onderzoekers in het  
bijzonder. Prijzengeld: 50.000 euro.

PrIjzeN

Vereniging Van Vrienden der
aZiatisCHe kunst
Ceylonese plaquette

5.000,00
amsterdam – aankoop van een ivoren 

plaquette 

eee

Vereniging Van Vrienden Van
Het allard Pierson
Doden voor de rechter 

10.000,00
amsterdam – tentoonstelling over het 

egyptische dodengericht
e

Vereniging Vrienden Van Het
Van BoetZelaerPark
Muziek in het Park 2009

500,00
de Bilt – muziekoptredens in het park 
met ensembles van jonge musici en 

zangworkshops voor kinderen
e

Vereniging Zangkoor stage
FrigHt

Stage Fright presents: Music meets 
History

4.000,00
someren – theateroptreden t.g.v. het 
25-jarig jubileum van stage Fright

e

Verstegen & stigter Culturele 
ProjeCten

HELDENMOED en HELDENDOM
9.000,00

amsterdam – een lezingenserie over 
helden, superhelden en antihelden

e

Verstegen & stigter Culturele 
ProjeCten

Scholierenprijsvraag Eurekafoon!
15.000,00

landelijk – scholierenprijsvraag 
m.b.t. de koppeling tussen onderwijs, 

kunst en techniek
e

VerZetsmuseum amsterdam
Walraven van Hall. Geheime bankier 

van het verzet
15.000,00

amsterdam – monument, expositie 
en website rond verzetsman Walraven 

van Hall
e

Vjj PosCH
Dichtwerk met open ogen

2.000,00
Bergen – multidisciplinair project met 

als uitgangspunt 10 gedichten van 
Victor Posch

e
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PrIX De rOMe

eee

de Prixderome.nl, zoals de prijs officieel heet,  
wordt georganiseerd door de rijksakademie van  
Beeldende kunsten. in 2009 bestond de Prix de rome 
200 jaar. daarmee is het de oudste kunstprijs van ons 
land. jonge beeldende kunstenaars worden uitgedaagd 
om – onder begeleiding van de akademie – nieuw 
werk te maken en te presenteren. in 2009 was nicoline 
van Harskamp (1975) de winnares. Prijzengeld: win-
naar 45.000 euro, runner-up 20.000 euro, nummer 3 
10.000 euro.

SeLeXYz DeBUUtPrIjS

eee

de selexyz debuutprijs is een prijs voor literaire proza-
debuten. thrillers, satirische zedenschetsen, toe-
komstfantasieën en autobiografische romans wisselen 
elkaar af. de prijs heeft tal van vooraanstaande schrij-
vers op weg geholpen. in 2009 viel de eer te beurt aan 
Bert natter. de oud-uitgever ontving de prijs voor zijn 
literaire debuut Begeerte heeft ons aangeraakt. 
Prijzengeld: 15.000 euro.

PrIjzeN

Vrienden Van Vroeger inZ.
Marco Polo
10.000,00

landelijk – muziektheatervoorstelling 
over handelaar en ontdekkingsreiziger 

marco Polo
e

Vu orkest
Het VU-Orkest en de betoverde 

Poppenkast
1.500,00

amsterdam – Concert in de Beurs van 
Berlage met symfonische muziek

e

Vu-kamerkoor
Monteverdi’s Mariavespers

1.000,00
amsterdam – mariavespers van 

Claudio monteverdi 
e

w
WalBurg Pers

Publicatie: Goud, zilver en zijde
5.000,00

landelijk – Publicatie van het Boek: 
goud, zilver en zijde. katholiek textiel 

in nederland

e

WerkgroeP 18e eeuW
Burgerhartlezing 2009

1.100,00
utrecht – lezing die een bijdrage 
levert aan de betekenis van de 

Verlichting
e

Wijnen & Vd sterren
Concert 21
7.500,00

Valkenswaard – Concertuitvoering
e

Willem Coda stiCHting
Het Stemmenvertrek

5.000,00
landelijk – Festivalproductie die 
verschillende kunstdisciplines 

verenigt
e

Witte de WitH
Web-based platform en 

educatieprojecten Morality
50.000,00

landelijk – online interactief en 
innovatief platform, met daaraan 
gekoppelde educatieprojecten

eee

VoCaal emsenBle magniFiCat
Mendelssohn Festival 2009

500,00
dirksland – Concert in het kader van 

het mendelssohn jubileumjaar
e

VoCaal ensemBle Cantatrix
Bach en de Noorderlingen

2.000,00
meppel – Concerten

e

VoCaal ensemBle ii CoCodrillo 
Cante

Mattheus Passie J.S. Bach in hertaling 
van Jan Rot

5.000,00
enschede – twee concerten in 

nederland met een professioneel 
barokorkest

e

VoCi klassieke koormuZiek
Jubileumconcerten Music for Queen 

and King
2.000,00

den Helder – Concerten t.g.v. 10-jarig 
jubileum
e

VoF matangi kWartet
Matangi Song Show – schrijf je eigen 

song
33.000,00

landelijk – educatief muziek- en 
compositieproject voor scholieren

e

VoiCes oF tHe CitY Foundation
CIRC/US
13.209,00

amsterdam – Workshops 
circustheater voor bewoners die leiden 

tot een voorstelling
e

Vrienden Van de dansmuZiek
Tartuffe

20.000,00
landelijk – toneelstuk van molière

e

Vrienden Van de grote kerk 
sCHermerHorn

Ruimte
25.000,00

schermerhorn – serie evenementen 
met als artistiek thema: ruimte

e

Vrienden Van de Witt
Deductie van Johan de Witt

7.000,00
utrecht – Hertaling en uitgave 
deductie van johan de Witt

eee

NOG
COLLECTIE

VaN SNS reaaL FONDS
eee

In 1994 is door NOG verzekeringen opdracht verleend aan 
Frits Becht om met de NOG Collectie te starten. Het uit-
gangspunt is om die kunstwerken te collectioneren die een 
vernieuwend karakter hebben, evidente beeldende kwali-
teit tonen, maar (nog) niet zijn doorgedrongen tot het 
kunstcircuit. Sinds 2001 is conservator Corrie van der Veen 
verantwoordelijk voor aankoop, acquisitie, beheer en  
onderhoud van de collectie.

De NOG collectie is een groeiende verzameling 
kunstwerken met een bijzondere eigenschap, ze kent geen 
vaste woon- of verblijfplaats. Een dakloze collectie dus,  
die in 2006 in zijn geheel een plek vond in het boek  
‘Anything but homeless.’ De collectie bestond eind 2009  
uit 453 kunstwerken van 98 verschillende kunstenaars.  
In totaal zijn er 238 werken uitgeleend. 67 werken in tijde-
lijke kortdurende bruikleen aan musea en instellingen,  
en 171 langlopend aan andere instellingen. In het verslag-
jaar zijn er 34 kunstwerken aangekocht. 
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Shelagh Keeley
an encyclopedia of Memory and Slownes, 2007
Oilstick on paper, 56×76 cm

in 2009 is de nog Collectie twee 
maal betrokken geweest bij een 
project. Bij Young and Collecting, 
tijdens art amsterdam, en bij een 
speciale posterserie van het jubile-
rende Plint.

eee

YOUNG & COLLeCtING
e

kunst verzamelen en handelen  
in kunst is een steeds groter  
publiek gaan aanspreken. daar 
zullen internet en tv-programma’s 
zeker positief aan hebben bijge-
dragen. in het licht van deze trend 
heeft de nog Collectie jonge, 
aanstormende ‘verzamelaars’ de 
gelegenheid gegeven om tijdens 
art amsterdam een kijkje te ne-
men in de keuken van verzame-
laars. Young & Collecting was een 
workshop waarin 75 jongeren van  
verschillende opleidingen alles  
te weten konden komen over het 
verzamelen van kunst. er werden 
vragen gesteld aan een deskundig 
panel en in groepjes werd gedis-
cussieerd. de jongens en meisjes 
sloten de dag af met een rondje 
over de ‘beursvloer’ met één  
belangrijke opdracht: ‘koop’ een 
kunstwerk dat naadloos past in  
de nog collectie van sns reaal 
Fonds en leg uit waarom je juist 
dat werk wil toevoegen aan de  
collectie. al met al een leerzame 
en dynamische dag die voor de 
verzamelaars in de dop naast een 
berg kennis ook de nodige con-
tacten heeft opgeleverd. Young & 
Collecting is een origineel en aan-
sprekend project.

PLINt
e

een bijzonder project was de  
samenwerking tussen de nog 
Collectie en Plint, de stichting 
die sinds 1994 speciale poëzie-
posters uitgeeft. Voor haar dertig-
jarig jubileum koos Plint tien  
werken uit de nog collectie en 
zocht daar werk van dichters bij. 
de serie werd op 13 september  
gepresenteerd. Het karakter van 
de collectie, het ‘zwerversbe-
staan’, ging uitstekend samen 
met uitgangspunten van Plint: 
de combinatie poëzie en beelden-
de kunst. ook sluit de filosofie 
van Plint, poëzie voor een breed 
publiek, naadloos aan bij de in-
tenties van sns reaal Fonds. 

NIeUwe KUNSteNaarS
e

nieuwe namen werden aan de 
nog Collectie toegevoegd:
e shelagh keeley 
e ken'ichiro taniguchi
e sayaka abe
e Pieter slagboom
e marijn akkermans

NIeUwe KUNStwerKeN
eee

totaal werden 34 kunstwerken 
aan de collectie toegevoegd. 
de collectie groeide naar 453 
kunstwerken van 98 verschillende 
kunstenaars.

BrUIKLeNeN DIVerSe MUSea
(totaal  60 kunstwerken)

e

e museum voor moderne kunst 
arnhem / arnhem
e museum Bommel van dam / 
Venlo
e Coda museum/ apeldoorn
e gem museum voor actuele 
kunst / den Haag
e gemeentemuseum den Haag / 
den Haag 
e stedelijk museum ’s-Hertogen-
bosch / ’s-Hertogenbosch
e academica Belgica / rome
e gerhard marcks Haus / Bremen 
e stichting nest Foundation / 
den Haag
e de Pont museum voor heden-
daagse kunst / tilburg 
e stedelijk museum schiedam
e museum Waterland / Purmerend 

BrUIKLeNeN INSteLLINGeN
e

Kortlopend (totaal 7) 
e kennedy van der laan / 
amsterdam 
e nederlandse Vereniging  
Van Banken/nVB / den Haag 

Langdurig (totaal 171)
e Het klooster Zin –klooster voor 
zingeving en werk / Vught  
e elizabeth otter-knoll stichting / 
amsterdam
e sns Property Finance / leusden 
e sns reaal Fonds / utrecht
e sns reaal / utrecht

NOG COLLeCtIe

aline tomassen
z.t., 2009
aquarelverf op papier, 94×115 cm

Marijn  akkermans
all that no one sees, 2008
Gemengde techniek op papier, 96,5 ×105 cm
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NOG COLLeCtIe

Shelagh Keeley
an encyclopedia of Memory and Slownes, 2007
Oilstick on paper, 56×76 cm

Helen Frik
Happy with less visits the hand worker, 2007
Gemengde techniek, foto’s, 24 karaats verguld rVS, diamantjes
150×241×112 cm

A–z
MeerjarIGe  

tOeKeNNINGeN
DIe DOOrLIePeN IN 2009

JOHN ADAMS INSTITUTE
John Adams Institute

Amsterdam

e

MUSEUM MESDAG
Onderzoek naar kunstenaressen  

19e- eeuw
Den Haag

e

MUZIEKINSTITUUT MULTIMEDIA
(MIMM)

Startsubsidie
Amsterdam

e

NATIONAAL BALLET
Educatieve activiteiten

Landelijk

e

NATIONAAL FONDS 4 EN 5 MEI
Ondersteuning activiteiten

Landelijk

e

NEDERLANDS DANS THEATER
Summer Dance

Den Haag

e

NEDERLANDS FILMFESTIVAL
STICHTING

Talentontwikkeling 2008 – 2010
Landelijk

e

NEDERLANDS FILMFESTIVAL
STICHTING

Project Digitalisering
landelijk
e

OPENBARE BIBLIOTHEEK
AMSTERDAM

Cultureel arrangement OB A’dam  
en KIT

Amsterdam

e

ORDINA HOLDING BV
Museumwerf Vreeswijk

Nieuwegein

e

PLUSPUNT
Project Kleur Bekennen Kunst 

Verkennen
Rotterdam en Breda

e

PRINSES CHRISTINA CONCOURS
Classic Express

Landelijk

e

RIJKSAKADEMIE VAN BEELDENDE
KUNSTEN

Voortzetting ondersteuning  
Prix de Rome
Amsterdam

e

STICHTING DR. J.M. DEN 
UYL-LEZING

Voortzetting Organisatie  
den Uyl-lezing

Amsterdam

e

STICHTING LEERORKEST
Het Leerorkest

Amsterdam

eee

STICHTING CELLOSONATE
NEDERLAND

Cellosonate Nederland
Landelijk

e

STICHTING COGNITIEF TALENT
Toptoets
Landelijk

e

STICHTING HET UTRECHTS
LANDSCHAP

Stichting Het Utrechts Landschap
Utrecht

e

STICHTING INTERCULTURELE
ALLIANTIE

Empowerment Interculturele Alliantie
Landelijk

e

STICHTING INTERNATIONAAL
INSTITUUT VOOR SOCIALE

GESCHIEDENIS
Conservering collecties

Amsterdam

e

STICHTING INTERNATIONAAL
INSTITUUT VOOR SOCIALE

GESCHIEDENIS
Overdracht historische collecties 

NIZA
Amsterdam

e

STICHTING JAZZ IMPULS
Jazz Impuls Concerten 2009– 2010

Landelijk

e

STICHTING NEDERLANDS
SCHEEPVAARTMUSEUM

Fellowships
Amsterdam

e

STICHTING
ONDERNEMERSGESCHIEDENIS

Biografisch Woordenboek 
Landelijk

e

STICHTING ’S-HERTOGENBOSCH
VESTINGWERKEN

Restauratie vestingwerken
Den Bosch

e

STICHTING WILLEM DREES
LEERSTOEL

Voortzetting Willem Drees Leerstoel
Amsterdam

e

UITGEVERIJ ATLAS
Kees en Betty Boeke

Landelijk

e

STICHTING UTRECHTS CENTRUM
VOOR DE KUNSTEN
Museum voor de Klas

Utrecht

e

VERENIGING VRIENDEN
CONCERTGEBOUW EN ORKEST

Ondersteuning activiteiten 
Amsterdam

e

VICTORY FOR LIFE
AIO-studie overgewicht

Amsterdam

e



94  coated 95  coated

94COLOFON

eee

SNS reaaL FONDS, UtreCHt

e

ONtwerP eN VOrMGeVING

studio laucke siebein, amsterdam  
(dirk laucke, johanna siebein)
teKSteN

job Creyghton, Culemborg
INterVIewS

xandra van gelder, amsterdam
DrUKwerK

Calff & meischke, amsterdam
OPLaGe

1250 stuks

eee

©stichting sns reaal Fonds
als u iets uit deze uitgave wilt gebruiken  
neem dan contact op met sns reaal Fonds,  
info@snsreaalfonds.nl



Woerdens KamerKoor
Caecilia
2.000,00

Woerden en rotterdam – Concert met 
professioneel orkest en/of solisten

e

Woerdens VoCaal ensemble
Dood en liefdesverdriet

650,00
Woerden en Kockengen – 

Concerten rond het thema dood en 
liefdesverdriet

e

World art delft
Art – Tecnics – TECHNÈMENTA

10.000,00
rotterdam – symposium waar 
studenten, wetenschappers en 

kunstenaars samen kunstwerken 
ontwikkelen

e

World statues festiVal
World Statues Festival

12.500,00
arnhem – Kampioenschap voor 
levende standbeelden met een 

educatief en cultureel randprogramma

e

X
Xl art-WorKs
KunstCarrousel

6.890,00
Warmond en lisse – Kinderen 
komen actief in aanraking met 

creatief denken en verschillende 
kunstdisciplines

e

XyniX opera
King Arthur, Purcell op Fort 

Rijnauwen
10.000,00

bunnik – locatieopera gebaseerd op 
het verhaal van King arthur

e

Y
yo! opera festiVal

Leerwerktraject Talentontwikkeling 
in Jeugdopera & Educatie

27.500,00
utrecht – leerwerktraject 

talentontwikkeling in Jeugdopera & 
educatie

e

young pianist foundation
Project YPF
73.000,00

amsterdam – activiteiten met 
ontwikkelingsmogelijkheden voor 

jong pianotalent

e

Z
Zangria

The Fairy Queen
3.000,00

utrecht – Voorstelling met een 
combinatie van gesproken en 

gezongen tekst

e

ZangVereniging 
tutti Cantano

Stichting Tutti Cantano
2.000,00

leeuwarden en groningen – 
uitvoering van de grande messe des 

morts van componist f.J. gossec

e

ZangVereniging ViVaCe
Jeanne d’Arc au Bûcher, oratorium 

van Arthur Honegger
5.000,00

delft – uitvoering van het oratorium 
van Jeanne d’arc

e

Zeebelt
Prufrok
3.600,00

den Haag – interstedelijk circuit voor 
vernieuwende, interdisciplinaire, 

performatieve kunst

e

ZeeuWs museum
Verre Werelden

40.000,00
middelburg – tentoonstelling over de 
etnografische collectie van de Zeeuwse 

auteur Hans Warren

e

Zep-proJeCten
Who the Hell en het educatieproject 

Who the Hell @ School
25.000,00

landelijk – theatervoorstelling en 
bijbehorend educatieproject

e

ZimiHC utreCHt stiCHting
Leven met verschillen

10.000,00
utrecht – Jonge afgestudeerde 

theatermakers krijgen de kans theater 
te maken

e

Zinspelers
De Rattenvanger van Hamelen

5.000,00
almere – familievoorstelling 

gebaseerd op het sprookje van de 
gebroeders grimm

e

Zo! Cultuur Zuidoost
ZO! Cultuur Zuidoost  

alle activiteiten van 2009
5.000,00

amsterdam – festival gericht op de 
gospelmuziek met o.m. workshops en 

een filmprogramma

e

ZoV Cantarella
Weihnachts Oratorium van J.S. Bach.

2.000,00
den Hoorn – uitvoering van het 

Weihnachts oratorium van J.s. bach

e

ZWols symfonie orKest
Napoleon in Zwolle

3.500,00
Zwolle – theaterconcerten voor groep 

5 en 6 van de basisschool

e




