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Voorwoord
Het afgelopen jaar is bijzonder geweest. Van 2012 t/m 2016 heeft de stichting elk jaar een Zilveren Duif Gala mogen
organiseren, waarbij awards werden uitgereikt aan de beste artiesten van dat betreffende jaar. Deze awards werden
breed gedragen door de volledige christelijke muziekbranche.
Na 5 jaar kwam het bestuur tot de conclusie dat het tijd werd om het stokje over te dragen en een volledig nieuw bestuur
aan te stellen. Dit is een heel proces geweest, waardoor er in 2017 geen uitreiking van de awards heeft plaatsgevonden.
Eind 2017 mochten wij als nieuw bestuur aantreden. Een veelzijdig bestuur, elk bestuurslid heeft zijn eigen expertise en
inbreng. Samen zijn we erg enthousiast van start gegaan! We kijken uit naar het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Een jaar
waarin we mogen voortbouwen op de fundamenten die het oude bestuur heeft neergelegd.
Jochebed Neuteboom
Voorzitter Stichting Zilveren Duif
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Bestuurlijk verslag 2017
Inleiding
Stichting de Zilveren Duif is een organisatie die zich inzet om de kwaliteit, diversiteit en authenticiteit van christelijke
muziek te stimuleren. Tijdens een jaarlijks terugkerend gala worden binnen diverse categorieën Zilveren Duif Awards
uitgereikt.

Doelstelling Stichting Zilveren Duif
Het doel van de stichting is het stimuleren van muziek en kunsten met een christelijke karakter en organiseren of
doen organiseren van periodieke evenementen, waaronder prijzen voor christelijke muziek, zoals de Zilveren Duif
Awards.

Organisatie - bestuurlijk bezinning en vernieuwing
Begin 2017 heeft het bestuur van de stichting Zilveren Duif een consultatie gehouden onder stakeholders binnen de
christelijke muziekbranche. Vanuit daar is het bestuur zich gaan bezinnen wat er gedaan moet worden met de
uitkomsten. Van daaruit is er gekozen voor bestuurlijke vernieuwing.
Deze periode van bezinning en vernieuwing eiste zorgvuldigheid, aandacht en tijd, daarom is besloten om de
awarduitreikingen in 2017 te laten vervallen.
Begin 2017 bestond het bestuur uit de volgende leden:
• Voorzitter: Leen la Rivièra
• Secretaris: Cees van Vught
• Arjan van den Bijgaart
• Henk Nennie -van Gemeren
• Gerard ter Horst
Eind 2017 heeft het voltallige bestuur de taken overgedragen aan een volledig nieuw bestuur. Dit nieuwe bestuur
bestaat uit de volgende leden:
• Voorzitter: Jochebed Neuteboom
• Secretaris: Reyer van Drongelen
• Penningmeester: Ben Scholten
• Gerhard Hobelman
• Rivelino Rigters
Dit nieuwe bestuur heeft een schema van aftreden opgesteld. Elk jaar zal een van de bestuursleden volgens schema
aftreden. Dit betreffende bestuurslid is hernoembaar. Nieuwe bestuursleden worden benoemd door de zittende
bestuursleden en het dagelijkse bestuur. De bestuursleden hebben een onbezoldigde aanstelling.

Activiteiten
In 2017 hebben geen openbare activiteiten plaatsgevonden, vanwege de herbezinning en bestuurlijke vernieuwing.
Op 25 januari 2017 heeft het bestuur een consultatie gehouden. Naar aanleiding van deze consultatie is in juni 2017
de zoektocht naar een nieuw bestuur begonnen.
Op 25 oktober is de overdracht van het oude bestuur naar het nieuwe bestuur opgestart. In de eerste fase zijn alle
nieuwe bestuursleden mondeling geïnformeerd over het reilen en zeilen van de stichting Zilveren Duif. Alle
documenten zijn overgedragen aan het nieuwe bestuur. Vervolgens is er gestart met het uitschrijven van oude en
inschrijven van nieuwe bestuursleden bij de Kamer van Koophandel.
Op 15 december 2017 vond de eerste bestuursvergadering plaats met het voltallige nieuwe bestuur. Tijdens deze
vergadering is nader kennis gemaakt met elkaar en zijn de diverse taken onderling verdeeld.
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Vooruitblik 2018
Het eerste kwartaal van 2018 zal in het teken staan van het opstarten als nieuw bestuur. Omdat het een volledig
nieuw bestuur betreft, dient er veel uitgezocht en eigen gemaakt te worden. Hiervoor zullen diverse gesprekken
gepland worden met oud bestuursleden, zodat het nieuwe bestuur gebruik kan maken van de kennis die zij hebben
opgedaan. Ook zullen de laatste zaken nog overgedragen worden, zoals de bankrekening, boekhouding en overige
documenten.
Met de vergaarde kennis en documenten zal het bestuur gaan nadenken over de koers die zij willen uitzetten in
2018 en daarna.
In het tweede kwartaal zal verder beleid bepaald worden. Omdat er weinig gedocumenteerd is in de afgelopen vijf
jaren, zal het bestuur zich in deze fase bezig gaan houden met het opstellen van diverse documenten, zoals een
beleidsplan, diverse procedures en een jaarplan. Ook zal met terugwerkende kracht 2017 bestuurlijk worden
afgesloten, zo zullen de financiële jaarstukken worden opgemaakt.
Om een stabiele financiële basis te creëren voor de toekomst van de Zilveren Duif, zullen diverse stappen gezet
worden. Zo zullen er diverse gesprekken plaatsvinden waarin wordt nagedacht over manieren om ondernemers,
bedrijven en andere geïnteresseerden te verbinden aan de Zilveren Duif op basis van wederkerigheid. De
mogelijkheid tot het aanvragen van een ANBI status zal worden onderzocht, zodat donaties en giften fiscaal
aantrekkelijk zijn. Ook zal actief gezocht worden naar fondsen, donateurs en mogelijke subsidies.
In dit kwartaal zullen ook de voorbereidingen voor de Zilveren Duif Awards opgestart worden. Om ervoor te zorgen
dat dit niet op enkele schouders komt te rusten, wil het bestuur hiervoor meerdere teams aanstellen, ieder met een
eigen aandachtsgebied. Elk team varieert in aantal en wordt aangestuurd door een coördinator.
Het derde kwartaal zal in het teken staan van de het nomineren van artiesten en het genereren van publiciteit m.b.t.
de nominaties en aankomende uitreikingen. Het voornaamste doel in deze periode is het bereiken van het brede
publiek en hen in aanraking te brengen met de christelijke muziek. Hiervoor wordt een publiciteitsplan opgesteld.
In het vierde kwartaal vinden de uitreikingen van de Zilveren Duif Awards plaats tijdens een gala in de Basiliek in
Veenendaal.
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Jaarrekening 2017
Inleiding
Aangezien 2017 in het teken stond van bestuurlijk vernieuwing en er geen gala is georganiseerd, hebben er weinig
transacties plaatsgevonden. Daardoor is de jaarrekening over 2017 erg summier. In de jaarrekening is de winst-verlies
rekening 2017 opgenomen, als ook de gespecificeerde inkomsten en uitgaven. Het wordt afgesloten met de begroting
voor 2018.

Inkomsten
inkomsten
St Buma Cultuur

maandbedrag weekbedrag jaarbedrag
0
0
1000

som

0

0

specificatie inkomsten
Stichting Buma Cultuur

maandbedrag
0

jaarbedrag
1000

0
0
1000

1000
Som

0

Uitgaven
vaste lasten
website
abonnement
Zakelijk
Betalingsverkeer

maandbedrag weekbedrag jaarbedrag
81,66
0

0

117,74

0

0

199,40

Website
abonnement
Transip BV
Transip BV

maandbedrag

jaarbedrag
66,55
15,11
0
81,66

maandbedrag

jaarbedrag
28,83
28,83
28,92
31,16

Som
Zakelijk
Betalingsverkeer
ING

Som

0

0,00
117,74

Winst- en verliesrekening
Begin saldo 1 januari 2017
St Buma Cultuur

Totaal

Verlies en Winst overzicht 2017
153,85
Website abonnement
1000,00
Kosten zakelijk betalingsverkeer

€ 1.153,85

Eindsaldo 31 december 2017
Totaal

81,66
117,74
954,45
€ 1.153,85
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Begroting 2018
Begroting gala en promotie
Omschrijving kosten:
Locatiekosten
Techniek en materialen

€ 2.800,00
€ 14.000,00

Band

€ 2000,00

Catering

€ 2.000,00

Awards

€ 1.000,00

Website en Promotiekosten

€ 6.000,00

Organisatiekosten

€ 18.000,00

Bestuurskosten, verzekeringen en kantoorkosten

€ 1.700,00

Onvoorzien

€ 2.500,00

Totaal

€ 50.000,00

Omschrijving baten:
Buma cultuurfonds, overige fondsen en donateurs

€ 35.000

Silverdining

€ 4.000

Kaartverkoop

€ 6.000

Bijdragen promotiekosten

€ 5.000

Totaal

€ 50.000,00
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