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Voorwoord  
 

Een geslaagde comeback, zo zou het afgelopen jaar gekwalificeerd kunnen worden voor de Zilveren Duif 
Awards. Op 14 maart 2019 vond voor de zevende keer de uitreiking plaats. De reacties waren overweldigend 
positief. Met name een grotere nadruk op live muziek tijdens het gala, meer aandacht voor de impact van de 
muziek op mensen door middel van getuigenissen en meer betrokkenheid van het publiek – door bijvoorbeeld 
publiekstemming bij Artiest van het Jaar te introduceren.     

Vanuit de branche en het publiek klinken reacties die hoopvol stemmen voor de toekomst. Het draagvlak onder 
artiesten is sterk vergroot door positieve ervaringen bij de liveshows en meer betrokkenheid in de aanloop naar 
de uitreiking en achteraf. Er waren meer categorieën dan ooit en deze bleken nodig; er waren ook meer 
inzendingen dan ooit voor de nominatie commissie. Een missie van de stichting Zilveren Duif, meer diversiteit 
tonen en stimuleren, lijkt te slagen. Nooit eerder waren zoveel verschillende muziekstijlen en culturen 
vertegenwoordigd uit het genre.   

In haar eerste evaluatie na de uitreiking van 14 maart 2019 kon het bestuur dankbaar constateren dat onder 
artiesten, publiek en branchebetrokkenen hernieuwd enthousiasme is voor een vervolg. Tegelijkertijd wil ze 
weloverwogen te werk gaan. Nadat eerder een wisseling van penningmeester plaatsvond, namen twee andere 
bestuursleden afscheid na de uitreiking om onverdeelde aandacht te kunnen geven aan hun basisactiviteiten. 
We zijn hen dankbaar voor de grote inzet die deze editie mogelijk heeft gemaakt. 

2020 wordt door de stichting benut om bestuursuitbreiding te zoeken en de juiste vorm en tijd voor het 
volgende gala te bepalen. In veel opzichten is een tweejaarlijkse uitreiking goed bevallen. Het bestuur werkt 
daarom naar een vervolg toe in 2021, dankbaar voor het succes van de afgelopen jaargang. Maar ook met het 
besef dat ze moet blijven zoeken naar een vergroot draagvlak. Christelijke muziek blijft in beweging in een 
industrie die aan sterk wisselende omstandigheden onderhevig is. De constante factor is de boodschap die in de 
muziek gelegd wordt en artiesten motiveert. Vanuit dat perspectief bouwen we verder. 

 
Leon van Steensel 
Interim voorzitter Stichting Zilveren Duif  
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Bestuurlijk verslag 2019   
  

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 – activiteiten waar op gebouwd kan worden  
In 2019 werkte een nieuw bestuur van de Stichting Zilveren Duif aan de zevende editie van het Zilveren 
Duif Gala, waarvoor ze ook praktische taken van het evenement zelf op zich nam. De samenstelling van het 
bestuur wisselde in 2019 opnieuw, met name onder invloed van de grote inzet die gevergd wordt van de 
leden buiten hun vaste werkzaamheden.    
  
Tot en met 30 juni 2019 bestond het bestuur uit de volgende leden:  

• Jochebed Neuteboom (voorzitter)   
• Laura Mukrab (secretaris)   
• Ben Scholten (penningmeester)   
• Leon van Steensel 

 
Vanaf 1 juli bestaat het vaste bestuur uit de volgende leden:   

• Leon van Steensel (interim-voorzitter)  
• Jan de Lange (penningmeester)  

met twee vacatures 
 
Het bestuur blijft hechten aan het contact met haar partners en adviseurs uit de branche. Haar eerste 
prioriteit is om, in de aanloop naar 2021, een nieuw bestuur te vormen. Hierbij kijkt ze kritisch naar een 
opzet die het bestuur de volle ruimte geeft om prioriteit te geven aan haar kerntaken.  
 
   
Nieuwe bestuursleden worden benoemd door de zittende bestuursleden en het dagelijkse bestuur. De 
bestuursleden hebben een onbezoldigde aanstelling.  
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Activiteiten  
Het Zilveren Duif Gala vond op 14 maart 2019 plaats in de Basiliek in Veenendaal. Voor en na de 
uitreikingen heeft de stichting met mediapartners en via sociale media het publiek betrokken bij het 
stemproces. De vergrote media aandacht is onder andere benut om een doelstelling van de stichting, 
“christelijke muziek onder de aandacht brengen van een breder publiek”, te behalen. Er is gestreefd naar 
een directer contact met artiesten, wat verderop in 2020 verder uitgewerkt wordt. 
 
 

Terugblik  
In 2018 en begin 2019 is hard gewerkt om het Zilveren Duif Gala te organiseren op donderdag 14 maart 
2019. Ruim 600 mensen konden genieten van een gevarieerd programma met een groot aantal optredens 
(ook in de lobby).  
 
In de aanloop naar het gala werden een nominatiecommissie en jury samengesteld. 
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.   
  
In 2018 ontving de stichting een Culturele ANBI-status. Het gala van 2019 werd uiteindelijk mede mogelijk 
gemaakt dankzij een groeiende groep partners. Gedurende 2019 heeft het bestuur meer mogelijkheden 
verkend voor fondsenwerving en draagvlak.  
  
  

2020 en vooruitblik 2021 
2020 is een nieuw ‘tussenjaar’ voor de stichting Zilveren Duif. In de eerste helft van 2019 heeft een 
uitgebreide eerste evaluatie van het gala plaatsgevonden. In de tweede helft van het jaar heeft het interim 
bestuur besloten om van 2020 weer een ‘tussenjaar’ te maken. Bepalen wat goed werkte in het afgelopen 
jaar, de bevindingen van een publieksenquete evalueren en toepassen in nieuwe plannen en met 
bestaande en nieuwe partners overleggen over de beste opzet voor een nieuw (tweejaarlijkse) uitreiking 
van de Zilveren Duif Awards. Het bestuur bekijkt hiernaast hoe het haar doelen verder kan bereiken en 
wat daarvoor nodig is.  
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Jaarrekening 2019   
  

Balans per 31 december 2019 
 

   

31 december 
2019 

31 december 
2018 

     

Activa     

 Liquide Middelen  671 2.136 
   671 2.136 

     

     

Passiva     

     

Reserves Algemene Reserve  671 954 
   671 954 
     

Kortlopende Schulden Crediteuren  0 558 
 Overige schulden  0 242 
   0 800 
       

     

   671 1.754 
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Staat van baten en lasten over 2019 
 

Inkomsten     

  

Werkelijk 
2019 

Begroting 
2019 

Werkelijk 
2018 

Sponsering   8.660 35.000 2.500 
Ticket verkoop  4.535 6.000 0 
Silverdining  0 4.000 0 
Bijdrage promotiekosten  0 5.000 0 
Bijdrage deelnemers  5.300 0 0 
Overige giften  -130 0 343 
Totaal opbrengsten  18.365 50.000 2.843 

     

Uitgaven     

     

Zilveren Duif gala     

Specificeren Locatiekosten 2.889 2.800 0 
 Techniek en materialen 9.949 14.000 0 
 Band 0 2.000 0 
 Catering 2.003 2.000 0 
 Awards 1.056 1.000 0 
 Promotiekosten 212 6.000 0 
 Organisatiekosten 1.469 18.000 68 
 Overige kosten 678 2.500 743 
  18.256 48.300 811 
 Bestuurskosten 774 1.700 1.650 
  19.030 50.000 2.461 
     

Netto resultaat  -665 0 382 
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Begroting 2020 
 
In 2020 heeft de Stichting Zilveren Duif een tussenjaar waarin vooral lage-kosten initiatieven plaatsvinden op het 
gebied van media, naamsbekendheid en werven van nieuwe partners. 

 
 

Inkomsten   

Begroting 
2020 

Werkelijk 
2019 

     

Sponsering    2.500 8.660 
Ticket verkoop    4.535 
Bijdrage deelnemers    5.300 
Overige giften    -130 
Totaal opbrengsten   2.500 18.365 

     

Uitgaven     

     

Zilveren Duif gala Locatiekosten   2.889 
 Techniek en materialen   9.949 
 Catering   2.003 
 Awards   1.056 
 Promotiekosten   212 
 Organisatiekosten  2.130 1.469 
 Overige kosten   678 
   2.130 18.256 
 Bestuurskosten  370 774 
   2.500 19.030 
     

Netto resultaat   0 -665 
  

   

  


