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Voorwoord
2018 was een dynamisch jaar voor Stichting Zilveren Duif. Met een zogeheten ‘interim-bestuur’ gingen we
aan de slag met onze toekomstdromen. Samen met de christelijke branche onderzocht het bestuur hoe
we christelijke muziek beter onder de aandacht konden brengen van een breder publiek. We dachten na
over de vormgeving van ons platform dat (nieuwe) artiesten, de muziekbranche en andere betrokkenen
met elkaar verbindt. En we maakten plannen over hoe wij christelijke muziek naar een hoger niveau
konden tillen.
Het bestuur kwam begin 2018 tot de conclusie dat het Zilveren Duif Gala weer plaats moest vinden om al
onze doelen te bereiken en te ondersteunen. Dit gala vindt normaal jaarlijks plaats, maar het bestuur koos
er – in overleg met de branche – voor om het gala in 2019 te organiseren. Dit gaf ons meer tijd om het
evenement goed voor te bereiden. Tegelijkertijd gaf dit ons ook meer ruimte om de stichting sterker te
maken. We vormden een nieuw vast bestuur, maakten de basis op orde, creëerden méér draagvlak in de
branche en bundelden de krachten met artiesten, samenwerkingspartners en andere betrokkenen.
2018 stond voor Stichting Zilveren Duif in het teken van ‘bouwen aan onze toekomst als stichting’ en ‘het
organiseren van het Zilveren Duif Gala’ dat in 2019 plaatsvond. Met elkaar hebben we hard gewerkt om
de fundamenten van de stichting te versterken. We kijken trots terug op 2018 en hebben zin in 2019!
Jochebed Neuteboom
Voorzitter Stichting Zilveren Duif
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Bestuurlijk verslag 2018
Inleiding
Stichting Zilveren Duif is een organisatie die zich inzet om de kwaliteit, diversiteit en authenticiteit
van christelijke muziek te stimuleren. Tijdens een regelmatig 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
het organiseren of doen organiseren van periodieke evenementen, waaronder prijzen voor
christelijke muziek, zoals de Zilveren Duif Awards. De Zilveren Duif:
•
•
•

Wil christelijke muziek onder de aandacht brengen van een breder publiek;
Wil een platform zijn dat (nieuwe) artiesten, de muziekbranche en andere betrokkenen met
elkaar verbindt;
Stimuleert met haar activiteiten een hogere kwaliteit, diversiteit en authenticiteit van
christelijke muziek;

Organisatie – ‘bouwen’ en ‘organiseren’
In 2018 kende Stichting Zilveren Duif een interim bestuur en later vormden wij een vast bestuur. Het
interim bestuur hield zich vooral bezig met ‘dromen over de toekomst’. Zij deden suggesties voor
vernieuwing (op alle fronten). Het vaste bestuur hield zich vooral bezig met ‘bouwen’ en
‘organiseren’.
In 2018 bestond het interim bestuur uit de volgende leden:
• Jochebed Neuteboom (voorzitter)
• Reyer van Drongelen (secretaris)
• Ben Scholten (penningmeester)
• Gerhard Hobelman
• Rivelino Rigters
In 2018 bestond het vaste bestuur uit de volgende leden:
• Jochebed Neuteboom (voorzitter)
• Laura Mukrab (secretaris)
• Jan de Lange (penningmeester)
• Leon van Steensel
Het vaste bestuur kende een tiental vaste sparringspartners uit de branche. Zij adviseerden de
stichting gevraagd en ongevraagd. Wij hechtten veel waarde aan deze externe adviseurs.
Het vaste 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 2018 hebben geen openbare activiteiten plaatsgevonden, vanwege de focus op ‘dromen’ (Wat
gaan we doen?), ‘bouwen’ (Hoe bereiken we onze doelen?) en ‘organiseren’ (Zilveren Duif Gala
2019)
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Terugblik
In 2018 hebben we hard gewerkt om het Zilveren Duif Gala te organiseren op donderdag 14 maart
2019. Naast de praktische ‘regelkant’ van de organisatie van dit evenement, hebben we een
nominatiecommissie en jury aangesteld.
De nominatiecommissie bestond uit Ben Scholten, Leon van Steensel, Jan Dirk Kleijne, Harco
Ploegman en Frank van der Gaag. De jury bestond uit: André Rouvoet, Pearl Jozefzoon, Irene Klein
Haneveld, Henk van Steeg en Hans van Vuuren.
In het 2e en 3e kwartaal van 2018 konden artiesten hun muzikale creaties inzenden voor 10 (deels
vernieuwde) categorieën. De nominatiecommissie beoordeelde deze stukken en stelde een top 5
samen per categorie. De jury koos de uiteindelijke winnaars van de meeste categorieën. Ook was er
een publieksprijs en 2 bestuursprijzen.
Het hele jaar hebben we diverse partners aan ons gebonden die financieel of op een andere manier
helpen om de stichting te laten groeien. Mede dankzij hun hulp kunnen wij als stichting onze doelen
bereiken. In 2018 ontvingen wij een Culturele ANBI-status.

Vooruitblik 2019
Het eerste kwartaal van 2019 zal voornamelijk bestaan uit het verder organiseren van het Zilveren
Duif Gala. Na het gala richten wij ons op de evaluatie. In de periode erna gaan we ons bezinnen op
verdere activiteiten vanuit de stichting. We gaan na hoe we onze doelen (verder kunnen) bereiken en
wat daarvoor nodig. Er wordt een (mogelijk aangepaste) koers uitgewerkt. Omdat het Zilveren Duif
Gala in 2019 voor het eerst in vernieuwde vorm plaatsvindt, ziet het bestuur deze editie echt als ‘try
out’, een vertrekpunt voor de verdere toekomst van de (activiteiten van de) stichting.

Jaarrekening 2018
Inleiding
2018 stond in het teken van ‘bouwen’ en ‘organiseren’. Daardoor hebben er niet veel transacties
plaatsgevonden. In onderstaand schema leest u de inkomsten, uitgaven en balansgegevens.
Staat van baten en lasten over 2018
Inkomsten

Sponsering
Ticket verkoop
Silverdining
Bijdrage promotiekosten
Bijdrage deelnemers
Overige giften
Totaal opbrengsten
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Werkelijk
2018
2.500
0
0
0
0
343
2.843

Begroting
2018
35.000
6.000
4.000
5.000
0
0
50.000

Werkelijk
2017
1000
0
0
0
0
0
1.000
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Uitgaven
Zilveren Duif gala
Locatiekosten
Techniek en materialen
Band
Catering
Awards
Promotiekosten
Organisatiekosten
Overige kosten

0
0
0
0
0
0
68
743
811
1.650
2.461

2.800
14.000
2.000
2.000
1.000
6.000
18.000
2.500
48.300
1.700
50.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
199
199

382

0

801

31 december
2018

31 december
2017

Liquide Middelen

2.136
2.136

954
954

Reserves

Algemene Reserve

1.336
1.336

954
954

Kortlopende Schulden

Crediteuren
Overige schulden

558
242
800

0

2.136

954

Bestuurkosten

Netto resultaat

Balans per 31 december 2018
Activa

Passiva

0

Begroting 2019
In 2019 organiseert Stichting Zilveren Duif het Zilveren Duif Gala. Dit jaar zal er volop financieel verkeer
zijn binnen de stichting. Op de volgende pagina leest u de begroting voor het nieuwe jaar.
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Begroting 2019
Inkomsten
Sponsering
Ticket verkoop
Bijdrage deelnemers
Overige giften
Totaal opbrengsten

Begroting
2019
0
5.579
5.300
0
10.879

Werkelijk
2018
2.500
0
0
343
2.843

559
0
1.000
1.048
2.000
2.000
20.224
26.831
750
27.581

0
0
0
0
0
68
501
569
1.650
2.219

-16.702

624

Uitgaven
Zilveren Duif gala

Locatiekosten
Techniek en materialen
Catering
Awards
Promotiekosten
Organisatiekosten
Overige kosten
Bestuurkosten
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