
 
 
Jaarverslag 2021 
 
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 2021 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. 
 
Ook het jaar 2021 zullen wij allen niet snel vergeten. Het was het tweede jaar dat gedomineerd werd 
door Covid-19. Dit had wederom veel gevolgen voor onder meer de culturele sector. Hierbinnen 
waren de gevolgen voor het ZOOM! Kamermuziekfestival relatief klein.  
De jaarlijkse vriendenbijeenkomst met het Ruysdaelkwartet kon helaas niet op de gebruikelijke 
fysieke wijze plaatsvinden. Maar gelukkig was er een goed alternatief in de vorm van een concert 
door het kwartet dat digitaal door streaming gevolgd kon worden. Dit vond plaats op zondag 28 
maart vanuit Splendor in Amsterdam. Veel vrienden hebben toen of op een later moment gekeken.  
Door de verplaatsing van het ZOOM! festival van juni naar het eerste weekend van september kon 
het festival in een enigszins afgeslankte vorm helemaal op de gebruikelijke wijze doorgaan. Het was 
weer een groot succes. Er was bij de musici en publiek veel blijheid dat er weer fysieke concerten 
mochten en konden plaatsvinden.  
Als Vrienden van ZOOM! hebben wij het prachtige concert ‘Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen…’ op 
vrijdagvond 3 september in het bijzonder ondersteund in de fraaie ambiance van de boerderij van 
familie van der Weele in de Havikerwaard.  
 
Het aantal vrienden, donateurs 
 
in 2021 is het aantal vrienden gegroeid met 16 vrienden; aan het einde van het jaar bedroeg het 
aantal vrienden 129, waaronder 16 donateurs. 
 
 



 
 
Financieel overzicht 2021 
 
Het is zeer verheugend dat bijna alle vrienden en donateurs ook in 2021 bereid waren hun jaarlijkse 
bijdrage over te maken. De automatische incasso in december is mede daardoor goed verlopen. Het 
bestuur is daar zeer erkentelijk en dankbaar voor zeker in deze tijd  dat de culturele sector het niet 
gemakkelijk heeft. 

         

 Financiën 2021 baten   lasten    

Giften openluchtconcert  €       953    
bestuurskosten    €               82    

Vriendenconcerten   €          2.021  

bankkosten    €             119    

Donaties  €    6.512   
4 storneringen bij 
automatische incasso 

totaal  €    7.465  €          2.222    

resultaat  €    5.243      

        

banktegoeden       

saldo 31-12-2020  €  13.551      

saldo 31-12-2020  €  18.794     

toename  €    5.243      
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