Jaarverslag 2020
Conform de statuten is onze Stichting gericht op activiteiten van het ZOOM! Kamermuziekfestival in
de gemeenten Rheden, Rozendaal en Doesburg . De Vrienden van ZOOM! willen die activiteiten en
de continuïteit van het ZOOM! Kamermuziekfestival ondersteunen.
De Stichting doet dit door een ieder die het festival een goed hart toedraagt uit te nodigen om ook
vriend of donateur te worden en de Stichting met een jaarlijkse bijdrage te ondersteunen.
Het bestuur van de stichting op 31 december 2020 bestaat ongewijzigd uit:
Piet Blanksma
Bert Bomer
Jos Cremers (voorzitter)
Saskia Geelhoed (secretaris)
De leden van het bestuur zijn onbezoldigd.
Ernest Loot, zakelijk leider van het festival, woont de vergaderingen bij.
Het jaar 2020 zullen wij allen niet snel vergeten. Het zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar
van Covid-19. Heel veel sociale en culturele activiteiten zijn door deze pandemie niet door kunnen
gaan. De grootschalige festivals in de zomer zijn afgelast.
De door ons geplande jaarlijkse vriendenbijeenkomst in begin april viel midden in de eerste lockdown
en kon dus niet doorgaan. Het was een wonder dat het ZOOM! Kamermuziekfestival begin juni net
door kon gaan, weliswaar behoorlijk afgeslankt, maar toch, een waar minifestival geopend door Jan
Terlouw met 8 concerten verdeeld over onze 3 gemeenten met even zoveel toespraakjes van de
burgemeesters. Wij hebben als de vrienden de kaartverkoop voor onze rekening genomen. En met
gepaste trots kunnen we zeggen dat de concerten uitverkocht waren. Natuurlijk niet zo moeilijk met
maximaal 30 bezoekers per concert. 146 Tickets zijn gekocht door 48 vrienden. 38 Overige bezoekers
hebben 71 tickets gekocht. De overige toegangsplaatsen waren gereserveerd voor gasten van de
organisatie.
Het aantal vrienden, donateurs
Ondanks Corona zijn er in 2020 6 vrienden bijgekomen, waaronder 1 donateur; aan het einde van het
jaar bedroeg het aantal vrienden 113 (15 donateurs).
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Financieel overzicht 2020
Het is zeer verheugend dat alle vrienden, donateurs bereid waren ook in 2020 hun jaarlijkse bijdrage
over te maken. De automatische incasso in december was daardoor een succes. Wij zijn u daar zeer
erkentelijk en dankbaar voor. Het is fijn dat u cultuur, in het bijzonder het Ruysdael Kwartet een
warm hart toedraagt.
Financiën 2020
kaartverkoop ZOOM 2020
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