Stichting Muziek aan de Luts, Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020 van de Stichting Muziek aan de Luts.
De Stichting Muziek aan de Luts (hierna MadL) wil een bijdrage leveren aan het aanbod van de
muziekcultuur in Balk en wijde omgeving. Voor de verwezenlijking van het doel worden concerten
georganiseerd en andere muzikale evenementen. De Stichting werkt daarbij waar mogelijk en wenselijk
nauw samen met organisaties die zich bezig houden met het organiseren van culturele evenementen in de
regio, zoals NUT-Gaasterlân-Sleat en Podium Gorter.

Activiteiten in 2020
De activiteiten van de Stichting vinden doorgaans plaats in de periode april – oktober. Het is gebruikelijk om
in die periode een aantal concerten te organiseren op de vrijdagavond of zondagmiddag in It Breahûs aan de
Van Swinderenstraat 6 te Balk. Voor het seizoen 2020 stonden 9 concerten geprogrammeerd, waarvan het
eerste op 27 maart 2020 zou plaatsvinden. Dit concert zou het laatste zijn in het programma 2019-2020 van
het NUT Gaasterlân-Sleat en het eerste van Muziek aan de Luts, daarmee de samenwerking tussen beide
stichtingen markerend.
Eind februari werd in Nederland de eerste besmetting met COVID-19 geconstateerd en op 9 maart nam de
Nederlandse regering maatregelen om de pandemie in te dammen. Al snel daarna werden o.a. alle
concerten verboden. Er was nog even hoop dat dit na 1 juli of anders in het najaar wel mogelijk zou zijn
concerten te organiseren, maar naarmate de pandemie zich verder ontwikkelde werd het snel duidelijk dat
die hoop ijdel was. Uiteindelijk werden alle concerten in 2020 geannuleerd en werd aan de ensembles de
gelegenheid te geven om in 2021 te komen concerteren. Alle ensembles toonden begrip voor de situatie en
hebben hun medewerking toegezegd. Als blijk van onze waardering en om hen een hart onder de riem te
steken werd hen aan het eind van het jaar een speciale nieuwjaarsgroet met lokale producten toegestuurd.
Kamermuziekdag 7 maart 2020
Na twee eerdere edities in 2017 en 2018 werd op 7 maart 2020 met veel succes de derde kamermuziekdag
van MadL georganiseerd. De inschrijving stond open voor amateur musici van alle leeftijden, zowel
individueel als voor bestaande ensembles. Uit de 28 aanmeldingen konden acht ensembles worden
geformeerd, die alle coaching ontvingen van een professionele musicus om zich voor te bereiden op het
afsluitende concert. De organisatie van de kamermuziekdag lag met name in handen van Foppe Hoekstra,
die daarbij veel steun ontving van Anke van Straalen. De volgende kamermuziekdag zal worden
georganiseerd in 2022.
PR
De verspreiding van de reeds gedrukte affiches en brochures met het jaarprogramma in de wijde omgeving
kon nog tijdig worden stopgezet. Hetzelfde geldt voor aankondigingen in evenementenagenda’s en de lokale
media. Belanghebbenden zoals de vrienden en de sponsors werden via direct mail, Facebook en de website
van MadL (www.muziekaandeluts.nl) op de hoogte gesteld van het feit dat de concerten waren geannuleerd.

Bestuur
Het bestuur was in 2020 als volgt samengesteld:
•

Michiel Ridder (voorzitter)

•

Foppe Hoekstra (lid)
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•
•

Jan de Jongh (secretaris)
Tjessica Stegenga (penningmeester)

•
•

Ymie de Kroon (lid)
Pieter Zeldenrust (lid)

Het bestuur kwam in 2020 slechts drie maal in vergadering bijeen (15 januari, 11 maart en 16 juni).
Daarnaast vond met enige regelmaat overleg plaats in wisselende samenstellingen, o.a. in de buitenlucht of
virtueel. Besluiten en acties die daaruit voortvloeiden werden per email gecommuniceerd.
De programmacommissie bereid op basis van de ensembles die zich hebben aangemeld voor een optreden
en uit eigen contacten het concertprogramma voor het volgende seizoen voor. De programmacommissie
bestond uit Michiel Ridder, Ymie de Kroon, Foppe Hoekstra en Jan de Jongh.

Financiën
Uit het financieel verslag 2020 blijkt dat de vermogenspositie van de Stichting gezond en stabiel is. De enige
activiteit die plaatsvond was de kamermuziekdag. Alle concerten werden afgelast en er waren dus geen
concertkosten en geen concertopbrengsten. De opbrengsten uit sponsoring waren minder dan voorzien,
hetzelfde geldt voor de vriendenbijdragen en onvoldoende om de reeds gemaakte druk- en promotiekosten
te dekken. Dankzij de steun van De Gemeente De Fryske Marren en Keunstwurk kon het jaar 2020
desalniettemin in financiële zin positief worden afgesloten.

Conclusie
Het bestuur van Muziek aan de Luts sluit het jaar 2020 met gemengde gevoelens af. De Kamermuziekdag
2020 staat stevig in de steigers en trok de belangstelling van zowel jeugdige als oudere amateurmusici uit de
wijde omgeving. Het is echter met pijn in het hart dat wij het voorgenomen concertprogramma niet hebben
kunnen uitvoeren en de ensembles en het publiek hebben moeten teleurstellen. De aanhoudende steun en
waardering van de gemeente, onze sponsors en onze vrienden geven ons het vertrouwen dat wij onze
activiteiten ook in de toekomst kunnen waarborgen. Wij zijn daar dankbaar voor.
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