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Beleidsplan seizoen 2019-2020 

Achtergrond  

Stichting Maartenskerkconcerten geeft met dit beleidsplan inzicht in haar ambitie voor de komende 

drie jaren. Die is kort gezegd gericht op het jaarlijks realiseren van ten minste vijf klassieke concerten 

in de Maartenskerk van Kollum. De Maartenskerk leent zich bijzonder voor kleinschalige ensembles 

en (kamer) koren/orkesten, maar ook solisten zijn regelmatig van de partij. De concerten zijn 

merendeels gratis te bezoeken om een zo laag mogelijke drempel in te bouwen. 

Missie 

De Stichting heeft tot doel het muzikale en culturele leven in de plaats Kollum, behorend bij 

gemeente Noardeast-Fryslân,  te bevorderen door middel van het organiseren van laagdrempelige 

klassieke concerten. Ook wil ze een podium bieden aan (beginnende) professionele musici en de 

betere amateurs.  

Strategie 

Op het programma is altijd plaats voor vocale muziek (koorwerken of solist, al dan niet met 

instrumentale begeleiding) en voor alleen instrumentale muziek. We streven naar een zo groot 

mogelijke diversiteit in de programmering door te variëren met soorten instrumentarium en door 

vocaal en instrumentaal af te  wisselen. Jonge musici krijgen de kans om in een prachtige omgeving 

een start te maken in hun carrière, en eenmaal opgetreden komen ze graag terug. De bezoekers uit 

de regio met weinig cultureel aanbod in de naaste omgeving kunnen volop genieten van de 

aangeboden concerten en nieuwsgierig worden gemaakt naar grotere podia. 

Stichting en bestuur 

De stichting Maartenskerkconcerten Kollum stelt zich ten doel bovenstaande missie, en strategie te 

realiseren door het programmeren van een vijftal concerten. De stichting verwerft hiervoor gelden 

bij subsidiegevers, sponsoren, en collectegelden uit concerten. Hiervoor staat de stichting een 

bestuur ter beschikking. Op het moment van schrijven is de samenstelling:  

Voorzitter : Dictus Hoogsteen 
Secretaris : Hannie Postmus 
Penningmeester : Arjan Reurich  
Leden : Eva Cats en Francine Woldring 

Stichting  
Maartenskerkconcerten  
Kollum      Datum: 29 april 2019 

 

mailto:secretariaat.mkc@gmail.com


De Stichting Maartenskerkconcerten Kollum is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, 

KvK nummer: 41005138 en heeft een ANBI status: fiscaal nummer/RSIN 8157.51.400 en 

IBAN nummer: NL13RABO0120837668 

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. De uitgenodigde musici, ensembles en koren werken als 

zelfstandigen voor een overeengekomen afkoopsom, vastgelegd in ondertekende contracten.  

Financiën en begroting. 

Jaarlijks wordt er subsidie ontvangen van de gemeente Noardeast-Fryslân (voorheen Kollumerland c.a.) 

en een tweetal sponsoren. Overige inkomsten komen uit collectegelden en van vrienden van de 

stichting. Van de ontvangen inkomsten worden de huur van de kerk en de musici betaald. Voor de 

verantwoording van de ontvangen subsidie wordt jaarlijks de afrekening en de begroting ingediend bij 

de gemeente Noardeast-Fryslân (voorheen Kollumerland c.a.). 

We ervaren dat de gemiddelde prijzen voor de concerten stijgen, en dat de gemeentelijke 

overheidssubsidies voor cultuur op hetzelfde niveau zijn gebleven. Het culturele klimaat voor 

klassieke muziek binnen de gemeente is niet zodanig dat we het aantal sponsoren hebben kunnen 

uitbreiden. Wel hebben we een aantal donateurs mogen verwelkomen als vriend van de stichting 

Maartenskerkconcerten Kollum. Door de bijdragen van deze donateurs  ontstaat er meer  financiële 

ruimte, waardoor we in staat zijn de kwaliteit van de concerten, tot heden, op een aanvaardbaar 

niveau te houden.  

Exploitatie 2018 

 

Begroting 2019 

Ondanks het positieve resultaat over het jaar 2018 verwachten wij hogere kosten voor 
artiestenvergoedingen en huurlasten. De aanvraag is gebaseerd op de begroting die sluit met een 
tekort van € 665,-. 

 

Programmering 2018  

 
 
Uitgebreide informatie over de aanstaande concerten kunt u binnenkort vinden op:  
http://www.maartenskerkconcerten.nl/ 
  

http://www.maartenskerkconcerten.nl/


Publieksbereik, publieksopbouw lange termijn 
 
Stichting Maartenskerkconcerten Kollum heeft de volgende doelgroepen geformuleerd:  
 

 Het vaste publiek bestaat uit mensen die eerder een voorstelling hebben bijgewoond.  

 Incidenteel publiek uit de weide omgeving van Kollum, die speciaal komen voor specifieke 
artiesten, ensembles en koren. 

 Liefhebbers, amateurmusici en studenten/scholieren. 

 Geïnteresseerden die afkomen op de prachtige akoestiek van de Maartenskerk. 
 
Via diverse media wordt het publiek geïnformeerd over de aanstaande concerten. Het aantal 
bezoekers varieert afhankelijk van het concert en de uitvoerenden van 30 tot 100. De concerten 
blijven kleinschalig en intiem. Ongeveer 50 personen ontvangen een week voor uitvoering van een 
concert een meer of minder uitgebreide nieuwsbrief. In en om het dorp Kollum worden affiches met 
de aankondiging van het aanstaande concert verspreid. Bezoekers worden uitgenodigd om inbreng in 
de programmering te leveren. De website biedt naast informatie over musici en links naar hun 
websites ook de mogelijkheid korte muziekfragmenten te beluisteren van de meest recente 
concerten. Geprobeerd wordt om op deze manier de concerten aantrekkelijk te maken voor mensen 
die geen directe binding met (licht)klassieke muziek hebben en om relatief onbekende ensembles en 
musici een podium te geven voor een uitvoering in de Maartenskerk. 
 
Met vriendelijke groeten namens stichting Maartenskerkconcerten Kollum, 
 
H. Postmus, secretaris. 

 

 


