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Voorwoord  
 

De effecten van een wereldwijde pandemie zijn het afgelopen jaar niet aan de Stichting Zilveren Duif 
voorbij gegaan. Evenementen werden over de hele wereld stilgelegd. Artiesten werden gedwongen om 
hun creativiteit niet alleen voor kunst in te zetten, maar ook voor alternatieve manieren van kostwinning. 
 
De editie van het Zilveren Duif gala in 2019 was nog een succes. Een breed gehoord enthousiasme over de 
vorm van het gala en de uitreikingen van de Zilveren Duif Awards, waardering voor de grote hoeveelheid 
live optredens en meer aandacht voor de motivatie en impact van het genre. 
 
Met het succes en een grote verandering in het bestuur kwam ook het voornemen om 2020 een jaar van 
reflectie te laten zijn. Zoeken naar mogelijkheden om de missie van Stichting Zilveren Duif meer handen en 
voeten te geven. Zoeken naar een nieuwe invulling van het bestuur. 
De pandemie heeft alles stil gezet op een manier die niet werd voorzien, maar er tegelijkertijd voor zorgde 
dat er ruimte kwam om plannen te maken voor 2021 en gesprekken aan te gaan die vanaf het nieuwe jaar 
moeten leiden tot een nieuwe vorm en editie van de Zilveren Duif Awards. 
 
Stilgezet worden. Het is vaak onverwachts. En meestal doet het eerder gemaakte plannen teniet. In 2021 
en 2022 hoopt de Stichting Zilveren Duif uit de 'lockdown' te komen met nieuw élan. En met een platform 
wat de kracht van christelijke muziek demonstreert. 
Juist nu. 

 
Leon van Steensel 
Interim voorzitter Stichting Zilveren Duif  
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Bestuurlijk verslag 2020  
  

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  
Vanaf 1 juli 2019 bestaat het vaste bestuur uit de volgende leden: 
• Leon van Steensel (interim-voorzitter) 
• Jan de Lange (penningmeester) 
met twee vacatures 
  
Nieuwe bestuursleden worden benoemd door de zittende bestuursleden en het dagelijkse bestuur. De 
bestuursleden hebben een onbezoldigde aanstelling.  
  

Activiteiten  
Eind 2019 maakte het bestuur van de Stichting Zilveren Duif plannen voor een nieuwe uitreiking 
van de Zilveren Duif Awards in 2020. Een lokatie werd gevonden en de eerste stappen gezet om in 
november van 2020 de volgende editie te laten plaatsvinden. In de zomer van 2020 was duidelijk 
dat dit niet haalbaar was. Evenementen waren niet toegestaan door een lockdown in Nederland 
en met de onzekerheid van veel partners en artiesten bleek het organiseren van een gala niet 
reëel. De resterende maanden van 2020 en de eerste helft van 2021 stonden daarom in het teken 
van reflectie: 
 
- het onderzoeken van nieuwe fondsenwerving 
- het zoeken naar bestuursinvulling 
- het onderzoeken van een nieuw tijdstraject voor de volgende jaargang (afhankelijk van de 
maandelijks veranderende landelijke richtlijnen voor evenementen) 
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2021 en vooruitblik 2022 
Veel is nog onzeker als het om de mogelijkheden voor de stichting gaat. Nog altijd zijn grotere 
evenementen in Nederland (ten tijde van het opstelling van dit jaarverslag) niet mogelijk. Wel 
heeft een significant aantal artiesten online activiteiten ontplooid. Het heeft gezorgd voor een 
reeks gesprekken met mogelijke partners om in 2022 de volgende editie plaats te laten vinden, 
met of zonder fysiek evenement. Op dit moment zijn deze gesprekken nog gaande. 
De uitkomst is mede afhankelijk van een mogelijk financieel draagvlak als onderdeel van 
toekomstige afspraken. 
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Jaarrekening 2020  
  

Balans per 31 december 2020 
 

Balans per 31 december 2020  
31 december 

2020 
31 december 

2019 
    

Activa    

 Liquide Middelen 104 671 
  104 671 

    

    

Passiva    

    

Reserves Algemene Reserve 104 671 
  104 671 

    

    

  104 671 
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Staat van baten en lasten over 2020 
 

Staat van baten en lasten over 2020    

     

Inkomsten     

  

Werkelijk 
2020 

Begroting 
2020 

Werkelijk 
2019 

Sponsering   0 2.500 8.660 
Ticket verkoop  0 0 4.535 
Bijdrage deelnemers  0 0 5.300 
Overige giften  10 0 -130 
Totaal opbrengsten  10 2.500 18.365 

     

Uitgaven     

     

Zilveren Duif gala     

Specificeren Locatiekosten 0 0 2.889 
 Techniek en materialen 0 0 9.949 
 Catering 0 0 2.003 
 Awards 0 0 1.056 
 Promotiekosten 0 0 212 
 Organisatiekosten 0 2.130 1.469 
 Overige kosten 0 0 678 
  0 2.130 18.256 
 Bestuurskosten 577 370 774 
  577 2.500 19.030 
     

Netto resultaat  -567 0 -665 
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Begroting 2021 
 
Gezien de onzekerheden die de pandamie met zich mee brengt is besloten om over 2021 geen begroting 
op te stellen. 


