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1.

Rapport

Stichting Dutch Harp Festival
T.a.v. het bestuur
P/a Churchilllaan 11 (17.07)
3527 GV UTRECHT

Utrecht, 29 maart 2019

Geachte bestuursleden,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening van uw
stichting.
De balans per 31 december 2018, de staat van baten en lasten over 2018 en de toelichting, welke
tezamen de jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1.

Samenstellingsverklaring

De jaarrekening van Stichting Dutch Harp Festival te Utrecht is door ons samengesteld op basis van
de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de
staat van baten en lasten over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is
onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
opgenomen.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan.
Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Dutch Harp
Festival.
Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting
zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,

w.g. F.A.J. van Wegen
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1.2.

Algemeen

Oprichting
Blijkens de akte d.d. 1 oktober 2010 werd Stichting Dutch Harp Festival per genoemde datum
opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer
50972758.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Dutch Harp Festival wordt in de statuten als volgt omschreven:
"De harp als instrument breed in de belangstelling van het publiek te plaatsen en een bijdrage te
leveren aan de ontwikkeling van de harp als solo- en muziekinstrument, en voorts al hetgeen met
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het
organiseren van een festival en concours, waar (inter-)nationale harpisten van ieder niveau en
muziekliefhebbers in het algemeen, concerten verzorgen, elkaar ontmoeten, naar elkaar kunnen
luisteren en iets van elkaar leren".
Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:
•
•
•
•
•
•

H.D. de Breij, voorzitter
L.V. Martinez Sobrino, secretaris
J.G.I. Baas, penningmeester
C. Noordermeer Van Loo, lid
M.L.A.M. van Hezik, lid
J.C.M. Kuperus, lid
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2.

Bestuursverslag

Zie de uitgebreide bijlage bij dit rapport.
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3.

Jaarrekening

3.1.

Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

31 december 2018
€
€

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totale vaste activa

31 december 2017
€
€

0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Debiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende activa
Totale vorderingen

[1]

19.580

0

[2]
[3]

783
0

1.514
0

Effecten
Liquide middelen

[4]

Totaal activazijde
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20.363

1.514

0

0

65.960

67.816

86.323

69.330
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Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming; vervolg)

31 december 2018
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserves
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds FPK
Overige Bestemmingsfondsen
Totaal eigen vermogen

[5]

31 december 2017
€
€

21.342
0
0
0

6.183
0
0
0
21.342

6.183

Voorzieningen

0

0

Langlopende schulden

0

0

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

[6]
[7]

64.981
0

Totaal passivazijde
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33.904
29.243
64.981

63.147

86.323

69.330
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3.2.

Staat van baten en lasten over 2018
31 december 2018
€
€

Totaal directe opbrengsten
[8]
Totaal bijdragen uit private middelen [9]
Totaal publieke subsidies/bijdragen [10]
TOTALE BATEN
Totale beheerslasten
Totaal Activiteitenlasten personeel
Totaal Activiteitenlasten materieel
Saldo bijzondere baten/lasten
TOTALE LASTEN

[11]
[12]
[13]
[14]

31 december 2017
€
€

43.007
89.250
82.589
214.846
39.150
76.169
84.383
-15
199.687

EXPLOITATIERESULTAAT

26.994
8.399
13.542
0
48.935
15.159
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567
20.000
30.418
50.985

2.050

Stichting Dutch Harp Festival te Utrecht
3.3.

Personele bezetting

Fte. Vast in dienst
Fte. Tijdelijk in dienst
Fte. Inhuur
Totaal Fte. personele bezetting

n.v.t.
n.v.t.
3
3

Aantal vrijwilligers
Fte. Vrijwilligers

32
0,25 (ca. 80 dagen)

3.4.

Prestatieoverzicht

Duur in dagen
Aantal activiteiten kernprogrammering
Aantal overige activiteiten
Totaal aantal activiteiten

Huidig Boekjaar
2
40
5
45

Vorig Boekjaar
0
0
3
3

Totaal aantal bezoekers

3.280

950

Totaal aantal bezoeken kernprogrammering
Totaal aantal bezoeken overige activiteiten
Totaal aantal bezoeken
Waarvan betaalde bezoeken
Waarvan niet betaalde bezoeken

2.050
1.230
3.280
2.500
780

0
950
950
0
950

Overige activiteiten: concerten in Hong Kong/New York/Utrecht voorafgaande aan concoursrondes
(3x 150 bezoekers), lunchconcert in TivoliVredenburg (530), optreden in Concertgebouw Spiegelzaal
(250).
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3.5.

Toelichting op de jaarrekening

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar. Eenmaal per twee jaar wordt er een festival georganiseerd,
vergelijking tussen twee boekjaren is derhalve niet goed mogelijk.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden
bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd
tegen nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.
Baten
Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen, alsmede d baten uit
hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat
alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan
op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn
verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Activiteitenlasten
Onder activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.
Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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3.6.

Toelichting op de balans

Activa

31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

Vlottende activa
Debiteuren [1]
Debiteuren (u.h.v. subsidie,
sponsoring enz.)

19.580

0

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen [2]
Omzetbelasting

783

1.514

0

0

65.960

67.816

Overlopende activa [3]
Overlopende activa
Liquide middelen [4]
Rekening courant bank
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Toelichting op de balans
(Vervolg)
Passiva

31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

Eigen vermogen
Overige reserves [5]
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

6.183
15.159
21.342

4.133
2.050
6.183

23.423
41.558

7.856
26.048

64.981

33.904

0
0
0
0

25.375
3.868
0
29.243

Kortlopende schulden
Crediteuren [6]
Crediteuren
Nog te ontvangen facturen
Zie toelichting in het bestuursverslag

Overlopende passiva [7]
Fonds Podium Kunsten
Bijdrage deelnemers concours
Vooruitgefactureerde omzet

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Geen.
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3.7.

Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

2018
€

Publieksinkomsten binnenland
Publieksinkomsten buitenland
Publieksinkomsten Totaal

€

Bijdragen particulieren incl. vrienden
Bijdragen van bedrijven
Bijdragen van private fondsen
Bijdragen van goede doelenloterijen
Overige private bijdragen
Totaal bijdragen uit private middelen [9]

€
0
0

16.939

0

17.400

567

0
0

0
0

4.800
3.868
0

0
0
0

Totaal directe opbrengsten [8]
Indirecte opbrengsten

€

16.939
0

Sponsorinkomsten
Vergoedingen uit samenwerking
Opbrengsten horeca
Opbrengsten programmaverkoop en
merchandise
Bijdragen deelnemers
Andere inkomsten
Totaal overige inkomsten

2017

8.668

567

43.007

567

0

0

0
0
89.250
0
0

0
0
0
20.000
0

Totaal Eigen Inkomsten
Meerjarig subsidie Fonds Podiumkunsten
51.375
Meerjarig subsidie provincie
0
Meerjarig subsidie gemeente
31.214
Bijdragen Nederlandse overheden
0
Bijdragen Nederlandse publieke fondsen
0
Europese subsidies
0
Bijdragen buitenlandse fondsen
0
Overige publieke bijdragen
0
Incidentele bijdragen/subsidies uit publieke
middelen
0
Totaal publieke subsidies en bijdragen
[10]
TOTALE BATEN
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89.250

20.000

132.257

20.567
0
0
30.418
0
0
0
0
0
0

82.589

30.418

214.846

50.985

Stichting Dutch Harp Festival te Utrecht
Toelichting op de staat van baten en lasten
(Vervolg)
INKOMSTENQUOTAS
Berekende Eigen Inkomensquota

2018
61,56

2017
40,34

LASTEN

2018

2017

€
Beheerslasten personeel
Beheerslasten materieel
Totale beheerslasten [11]

€

18.750
20.400

€

15.300
11.694
39.150

Tijdelijk personeel
0
Uitkoop/Honoraria kernprogrammering
podiumkunsten
41.948
Uitkoop/Honoraria overige programmering
0
Jurykosten
9.025
Overige activiteitenlasten personeel
25.196
Totaal Activiteitenlasten personeel [12]
Locatiekosten
Overige programmakosten
Marketing
Educatieve activiteiten
Overige materiële activiteitenlasten
Totaal Activiteitenlasten materieel [13]

€

26.994
0
0
0
3.399
5.000

76.169

35.449
0
27.277
0
21.657

8.399
212
0
1.500
0
11.830

84.383

13.542

Totale activiteitenlasten

160.552

21.941

TOTALE LASTEN

199.702

48.935

15.144

2.050

0

0

0

0

0
0
15

0
0
0

15.159

2.050

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
FESTIVAL/CONCOURSACTIVITEITEN
Totaal Baten uit niet-fonds (of OCW)gesubsidieerde activiteiten
Totaal Lasten uit niet-fonds (of OCW)gesubsidieerde activiteiten
Resultaat uit niet-fonds (of OCW)gesubsidieerde activiteiten
Saldo rentebaten/lasten
Saldo bijzondere baten/lasten [14]
EXPLOITATIERESULTAAT
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4.

Overige gegevens

4.1.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018

De jaarrekening 2018 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 14 mei 2019. Het
bestuur heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

4.2.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018

Het resultaat over 2018 wordt toegevoegd aan de overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening
verwerkt.

4.3.

Gebeurtenissen na balansdatum

Geen.
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Introductie
Voor u ligt het bestuursverslag van de Stichting Dutch Harp Festival over het jaar 2018. Op 12
en 13 mei 2018 vond de vijfde editie van het Dutch Harp Festival en de apotheose van het
bijbehorende concours plaats. Voor wat betreft deze editie was het doel duidelijk: DHF wil
een spetterende jubileumeditie neerzetten!
De opzet bleef ingestoken op een vól festivalweekend. Vier zalen van TivoliVredenburg
kregen elk hun eigen karakter mee, bepaald door de visuele curator van de betreffende zaal.
De bezoeker stapt telkens een nieuwe wereld binnen, waarin steeds een ander facet van de
harp wordt belicht. Het DHF, dat voor de tweede keer werd georganiseerd als een
tweedaags festivalweekend, én het internationale DHF World Harp Competition concours als
aanloop naar dat weekend, waren een groot succes en hebben de hooggespannen
verwachtingen meer dan waargemaakt.
Er heerste het hele weekend een geweldige sfeer, die nog extra werd versterkt door de
onder de vleugels van het Dutch Harp Festival georganiseerde Open Harp Dag, die op de
zaterdagmiddag van het festivalweekend plaatsvond. Hier kwam de Nederlandse harpwereld
– professionals én amateurs – bijeen op een schaal die niet eerder plaats heeft gevonden in
Nederland.
Het internationale concours, voor het eerst in een wereldwijde opzet met drie regionale
voorronden in New York, Hong Kong en Utrecht, kende een uitmuntend slot, waarbij er
tijdens het festival volop ruimte was om de 8 halve finalisten te zien schitteren met hun zelf
samengestelde programma’s. Tijdens het finaleconcert op zondagmiddag speelden de drie
finalisten uiteindelijk elk nog één stuk, wat het publiek zowel live als via de live stream in staat
stelde de publiekswinnaar te kiezen. De jury was het ditmaal roerend met het publiek eens:
opnieuw een Mexicaanse winnaar, César Secundino, was een regelrechte ontdekking voor
het internationale harp-publiek én een zeer waardige winnaar van het CCC-traject, waarin
DHF hem tot de volgende editie gaat begeleiden in Care, Coaching & Career.
Het festivalweekend werd afgesloten met positieve recensies, onder andere in het NRC.
In dit verslag leest u over al het bovenstaande, en nog veel meer.

i.o.

____________________
H.D. de Breij, voorzitter
Stichting Dutch Harp Festival

3

Activiteiten
Dutch Harp Festival 2018
Het vijfde Dutch Harp Festival had als thema ‘Welcome to Planet Harp’; het publiek waande
zich een weekend lang in een andere wereld waarin visuals, film en licht een belangrijke rol
speelden. Er werden vier visuele curatoren aangesteld die de vier zalen van TivoliVredenburg
omtoverden tot nieuwe bestemming; het Blauwe Uur, een collectief van projectiekunstenaars,
namen bijvoorbeeld de Hertz-zaal onder handen en projecteerden betoverende vormen en
sterrenstelsels op de gehele zaal. Maar ook werd een zaal volledig in het duister gehuld door
C-Talent, een instelling die zich inzet voor doven en blinden, waardoor het publiek concerten
in het donker kon beleven. En het Eye Filmmuseum zorgde voor spannende combinaties
tussen film en live (harp)muziek.
Daarnaast wilde artistiek leider Remy van Kesteren wederom een zo breed mogelijke
vertegenwoordiging van harpen en muziekstijlen te presenteren. Het Dutch Harp Festival
moet in de eerste plaats voelen als een muziekfestival waar geen genre- of landgrenzen
bestaan; en ook dit jaar kwam het aantal bezoekers en deelnemers weer uit alle hoeken van
de wereld (o.a. China, Japan, Zuid-Korea, de Verenigde Staten, Mexico, het Verenigd
Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, België, Zwitserland, Oostenrijk, Spanje). In concerten kon je de
middeleeuwse harp horen, maar ook de Zuid-Amerikaanse harp, Kraftwerk door een klassiek
trio, Spinvis die een Japanse harp (koto) bespeelde, een wereldpremière van een
dubbelharpconcert, een clubnacht of een harporkest dat de Notenkraker vertolkte.
Een bijzondere toevoeging aan het programma was ook dat de halve finale van het
internationale concours verweven was in het festivalprogramma. Deelnemers die de
voorrondes waren doorgekomen werden opgenomen in het festivalprogramma en stelden
hun concerten dus ook samen met de festivalprogrammering in gedachten. Het publiek was
hierdoor nog intenser bij het concours betrokken en het concours vormde zo een
evenwichtig onderdeel van het festival.
Enkele hoogtepunten van het festival waren verder de Indiase zitarsensatie Niladri Kumar,
2016-concourswinnaar Emmanuel Padilla-Holguín die met o.a. Harold López-Nussa een
Cubaans programma samenstelde, het opening- en slotconcert, met diverse bijzondere
samenwerkingen zoals die tussen artistiek leider Remy van Kesteren en het Nationaal Ballet
maar ook Spinvis en de Schotse folkharpiste en zangeres Esther Swift.
Een weekend lang werd de harp in al haar vormen gevierd en dit werd bekroond met ruime
aandacht en prachtige recensies in de media.

4

DHF World Harp Competition 2018 (concours)
Het Dutch Harp Festival is opgericht als unieke combinatie van harpconcours met festival,
waarbij beide elementen elkaar aanzienlijk versterken. Er is altijd veel aandacht besteed aan
het zo eerlijk mogelijk organiseren van de verschillende rondes van het concours
(juryselectie, ‘blinde’ ronde achter een scherm, stemprocedure en puntenverdeling,
enzovoorts). Echter, de vaste formule van een internationaal harpconcours, op één moment
en op één locatie, in meerdere rondes, had nog niet eerder ter discussie gestaan. Voor de
jubileumeditie is het volgens DHF tijd om dit wél te doen.
Daarom is in 2017 begonnen met de organisatie van de DHF World Harp Competition, onze
poging om een concours van wereldformaat te organiseren, dat serieus kan wedijveren met
de prestigieuze internationale harpconcoursen in de USA (Bloomington) en Israël. De
doelstellingen zijn tweeledig: allereerst een groter internationaal bereik, door de kwartfinales
te organiseren in drie verschillende landen, verspreid over de hele wereld, en ten tweede nóg
meer nadruk op de artistieke inhoud, door kandidaten in de (halve) finaleronde een volledig
eigen programma te laten vormgeven, inclusief alles wat daar bij komt kijken.
Onder de leiding van Elizabeth Jaxon is dit concours weer sterker dan vorige editie
geprofessionaliseerd. Ondere andere de internationale uitstraling van het concours als één
van de toonaangevende harpconcoursen in de wereld werd deze keer sterker dan ooit
gevoeld, en met dit gevoel kwamen de deelnemers ook naar Utrecht. Ook in de
(inter)nationale harpmedia was er veel aandacht voor zowel festival als concours.
Tijdens het concours werd in drie ronden door de zevenkoppige jury – harpisten Erika
Waardenburg (Nederland), Amandine Carbuccia (Frankrijk), Edmar Castañeda
(Colombia/USA), contrabassist Dominic Seldis (Verenigd Koninkrijk), componist/pianist Harold
López-Nussa (cuba) onder voorzitterschap van Neil Wallace (Verenigd Koninkrijk),
programmeur bij De Doelen Rotterdam – over het lot van de kandidaten beslist.
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CCC Programma
In 2018 werd het hoofddeel van CCC-programma dat wordt aangeboden aan de winnaar van
de editie van 2016, Emmanuel Padilla Holguín, afgesloten. In dit CCC-programma heeft
Emmanuel alle ruimte gekregen om zich, gedurende de periode tot aan het volgende festival,
als veelzijdig artiest te ontwikkelen. Dit programma wordt in nauw overleg met de winnaar
van het concours opgesteld: gedacht kan worden aan de organisatie van een concerttournee,
publiciteitsfoto’s en opname van een CD. Maar ook educatie: masterclasses bij aansprekende
docenten, niet alleen op het gebied van de harp, maar ook mediatraining, improvisatie, regie
of compositie.
Emmanuel, als eerste Zuid-Amerikaanse winnaar van een internationaal harpconcours, heeft
ervoor gekozen om onder andere zijn ‘roots’ als harpist verder te onderzoeken.
Daartoe heeft hij onder andere de volgende activiteiten ondernomen:
●

Een intensieve Afro-Cubaanse muziekleergang met Roberto Fonseca en Harold Lopéz
Nussa, in Cuba (25 juli t/m 1 augustus 2017)

●

Video coaching sessie met Lucas van Woerkum (16 september 2017)

●

Studie Tango performance met Julián Peralta, in Argentinië (maart 2018)

●

Intensieve workshop barok performance met Andrew Lawrence-King, in het Verenigd
Koninkrijk (in 2018)

Hij heeft ook enkele concerten in Nederland gegeven, waaronder:
●

Lunchconcert in TivoliVredenburg, Utrecht (15 september 2017)

●

Radioconcert in Concertgebouw, Amsterdam (17 september 2017)

●

Podium Witteman (TV, 6 mei 2018)

●

Concert op het Dutch Harp Festival (13 mei 2018)
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DHF World Harp Competition 2018 CCC Programma
De winnaar van het concours van 2018 kwam óók uit Mexico: César Secundino (1985). César
is al wat verder in zijn carrière en presenteert zich als harpist, arrangeur en componist. Zijn
passie voor jazz en wereldmuziek zorgt ervoor dat hij zich richt op het schrijven van
arrangementen en composities in een stijl die anders is dan die meer klassiek gerichte en
geschoolde harpisten nastreven. Zijn stukken zijn reeds uitgevoerd door harpisten uit Italië,
Engeland, Australië, Singapore, de VS en China. Bovendien is César de grondlegger van een
nieuwe techniek waarbij hij de virtuositeit van de latijns-amerikaanse harp combineert met de
verfijnde europese pedaalharp-techniek.
Hoewel er, net zoals bij Emmanuel in 2016, in 2018 nog vooral oriënterend gedacht wordt, lijkt
het duidelijk te worden dat César zich gaat ontwikkelen in de combinatie harpist/componist,
waarbij hij zijn composities naar een hoger niveau brengt op zowel compositorisch,
arrangement-technisch als uitvoerend perspectief. Hij schrijft zelf:
What I want to be doing in the CCC Programme is work on a suite: L
 atin American

suite for improvised harp and orchestra. The main idea in the suite is to do a journey
around some of the most important rhythms in Latin America, in 5 movements. I wrote
themes influenced by Latin American folk music from countries like Colombia, Mexico,
Brazil, Cuba, Puerto Rico and Argentina. The suite bends Classical/Folk/Jazz
language, which are the vocabularies that define me at this point as a musician.
When the music is finished, I want to work on orchestrating it with the help of a
composer friend. I will be learning a lot in this process. My idea is to record the
concert during the premiere, for which we will need to arrange an orchestra...
Omdat het CCC Programma deel uitmaakt van de prijs die César heeft gewonnen, is er
€ 10.000 gereserveerd om in 2019 en 2020 zijn muzikale dromen in het kader van het CCC
Programma waar te kunnen maken.
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Impact
Bezoekersaantallen
De bezoekers zijn als volgt onder te verdelen:
Algemeen publiek

1.500

Deelnemers concours/workshops

100

Bezoekers Nederlandse Open Harp Dag

250

Artiesten

200

Totaal

2.050

Meting
In het verleden hebben geen grootschalige kwantitatieve enquêtes plaatsgevonden om het
publiek van het festival en de beleving van dat publiek in kaart te brengen. Daarom doet het
het Dutch Harp Festival groot genoegen dat we in samenwerking met het VSBfonds en
Intomart.GFK in 2018 een grote publieksenquête hebben kunnen houden, waarmee we de
impact van het festival verder in kaart kunnen brengen en in de toekomst kunnen monitoren.
Ondanks beschikbaarheid van een iPad om de enquête op in te vullen tijdens het festival,
diverse herinneringen via de Dutch Harp Festival mailinglijst én een aantal enthousiaste
vrijwilligers die tijdens het festival de bezoekers hebben aangesproken, is het niet gelukt om
meer dan 65 respondenten zover te krijgen de vragenlijst in te vullen. Derhalve menen we
dat onderstaande uitslagen in kwantitatief opzicht met een ruime marge bekeken moeten
worden.
Aantallen
Is dit de eerste keer dat u dit festival bezoekt?

50%

Is dit de eerste keer dat u een festival in dit genre bezoekt?

15%

Hoeveel programmaonderdelen heeft u dit festival bezocht?

5 of meer: 71%
4: 12%
3: 8%
2: 5%
1: 5%

Heeft u actief deelgenomen aan het festival?

22%

Bijv. workshops, gesprekken, als vrijwilliger of mede-maker

8

Samenstelling
Wat is uw leeftijd?

12-18jr: 5%
19-25jr: 6%
26-40jr: 9%
41-65jr: 57%
66+jr: 23%

In welke samenstelling heeft u dit festival bezocht?

Alleen: 42%
Partner: 15%
Vrienden/familie/collega’s: 43%

Zijn er kinderen (<12 jr) in het gezelschap waarmee u dit festival bezoekt?

5%

Wat is de grootte van de groep waarmee u dit festival bezocht?

1: 42%
2: 43%
3: 12%
4: 2%
5 of meer: 2%

Wat is uw hoogst genoten opleiding?

Geen / lager onderwijs: 2%
MBO/MTS/MEAO: 5%
HAVO/VWO: 11%
HBO/WO: 83%

Met welke culturele achtergrond identificeert u zich het meest?

Turks: 0%
Antilliaans: 0%
Marokkaans: 1%
Overig: 5%
West-Europees: 15%
Nederlands: 79%

Hoeveel keer bezocht u in de afgelopen 12 maanden festivals in dit genre?

Geen: 18%
1 of 2: 62%
3 tot 5: 18%

Meer dan 5: 2%
In hoeverre bent u geïnteresseerd in dit genre festivals?

Niet: 6%
Enigszins: 32%
Tamelijk: 46%
Zeer: 15%
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Beoordeling
De initiële verwachtingen van de onderzoekers zijn in de reële rapportage van de bezoekers
overtroffen.
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Algemeen
Tot slot is de bezoekers uiteraard ook gevraagd naar een algehele beoordeling van het
festival, waar we met trots kunnen zeggen gemiddeld genomen een 8,3 te hebben
ontvangen. Liefst 88% van de bezoekers geeft aan van plan te zijn het festival opnieuw te
bezoeken.

Nationaal en internationaal
Het Dutch Harp Festival is na inmiddels vijf edities steeds sterker met Utrecht verbonden. Het
merk van het festival is wederom goed neergezet, en buiten de festivalgangers hebben
ontzettend veel andere mensen op enigerlei wijze ook van het festival vernomen.
Er is bovendien een algemeen beeld van hoge kwaliteit van het festival en er wordt door
steeds meer harpisten uit het buitenland uitgekeken naar het evenement. Bovendien wordt
het concours op de voet gevolgd en begint het zijn internationale naam op te bouwen.
Hoewel de harpklas in het Utrechts Conservatorium enige tijd geleden is opgeheven, blijft de
connectie tussen het DHF en Utrecht door de nauwe band met het Utrecht Conservatorium
en de rijke historie van de harp in stad en provincie Utrecht toch zeer logisch.
De nieuwe samenwerking met de Universiteit Utrecht is beide partijen goed bevallen en zorgt
uiteraard ook voor een verdere inbedding in de stad van kennis en cultuur.
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Publiciteit
Over media-aandacht hoefden we deze keer, dankzij Tia Schutrups, die al enige jaren onze
perspromotie voor haar rekening neemt, niet te klagen. In de aanloop naar het festival werd al
meer en minder uitgebreid stilgestaan in media als Elegance, de Uitagenda Utrecht, MAG
Utrecht, TROS Kompas, en de VPRO Gids.
In de week voor het festival brak een ware publiciteitsstorm los, met op zondag 6 mei
allereerst optredens van Remy in AVROTROS Spiegelzaal (met Constance Allanic) en bij
Podium Witteman (met Emmanuel Padilla Holguín, concourswinnaar in 2016). Dinsdag was er
een interview met KRO-NCRV Volgspot, op woensdag gevolgd door artikelen in de
Volkskrant, het AD Utrechts Nieuwsblad, en twee telefonische interviews, op de
Concertzender en NTR Podium (Radio 4). Op donderdag besteedde het ANP een bericht aan
het Dutch Harp Festival, net als NRC Handelsblad (interview met componiste Rozalie Hirs, die
een stuk voor het festival componeerde), Kunststof (Radio 1) en Nooit meer slapen (Radio 1).
De laatste dag voor het festival, 11 mei, bracht een interview bij de Ochtend van 4 (Radio 4),
een artikel in Trouw, een interview met RTV Utrecht, een TV-optreden bij Pauw door artistiek
leider Remy van Kesteren en een interview op Radio 4 (Opium) met zakelijk leider Gert
Wijnalda en een optreden van Edmar Castañeda. Tijdens het festival was er nog aandacht van
Spijkers met Koppen (Radio 2), NTR Avondconcert (Radio 4) en RTV Utrecht.
Na afloop van het festival werd al deze media-aandacht op een heel positieve manier
afgesloten door recensies in NRC Handelsblad en de Volkskrant.

Social media
Op social media was het festival dit jaar beter zichtbaar dan ooit. Voor het eerst werd, in de
persoon van Jochem Winterwerp, een professional op dit gebied ingehuurd. Onder andere in
de weken voorafgaand aan én tijdens het festival en concours werd aandacht voor het
festival gecreëerd. Mede dankzij Jochems hulp waren er meerdere posts per dag op
Facebook, en waren we te vinden op Twitter en Instagram. Voor het eerst werden persoonlijk
door Remy ingesproken video’s met de highlights van het programma gepubliceerd.
Tot slot was er ook op de rest van het internet, met name op harp-gerelateerde media zoals
de Amerikaanse site Harp Column, veel aandacht voor het Dutch Harp Festival.
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Partners & stakeholders
TivoliVredenburg
Het vijfde Dutch Harp Festival was niet geweest wat het nu was zonder de samenwerking met
TivoliVredenburg. TivoliVredenburg stelde het gebruik van het muziekpaleis aan het DHF ter
beschikking, waarbij DHF uiteraard wel de bijbehorende personeelskosten voor zijn rekening
nam. Zowel organisatorisch, productioneel, inhoudelijk én op marketing/communicatievlak
werd uitgebreid door de professionals van TivoliVredenburg meegedacht. Onder andere
gezamenlijke marketingcampagnes, speciale aandacht voor het DHF in de sociale media en
nieuwsbrieven van TivoliVredenburg zorgden voor een verdere bestendiging van deze al
langer goedlopende samenwerking. Inmiddels is er enthousiast geëvalueerd tussen beide
partijen en is er al voorzichtig een datum voor een volgende editie in april of mei 2020
geprikt.
HKU Utrechts Conservatorium
Omdat het concours in 2018 een andere opzet dan voorheen kende, heeft organisatorische
samenwerking op dit gebied in 2018 niet plaatsgevonden. Dat betekent niet dat inhoudelijk
overleg uitblijft: omdat het Conservatorium op korte termijn weer zal beginnen met het
aanbieden van harplessen, heeft de directie van het Conservatorium het DHF uitgenodigd om
mee te denken met het inrichten van deze ‘nieuwe’ opleiding.
Harpbouwers
Voor het organiseren van zowel concours als festival zijn we dank verschuldigd aan de grote
harpbouwers: Salvi (Italië), Lyon & Healy (Verenigde Staten) en Camac (Frankrijk) voor het ter
beschikking stellen van grote hoeveelheden harpen. Alledrie deze partijen waren ook
vertegenwoordigd op de Dutch Harp Expo, de grote markt op de 6e etage van
TivoliVredenburg tijdens het festival.
Mediapartners
Het mediapartnerschap met Radio 4 pakte in 2018 wederom zeer goed uit. De weken
voorafgaand aan het festival was er veel aandacht voor het festival en ook tijdens de
zaterdag van het DHF deed de NTR verslag van de concerten.
Ondertussen is ook een voorzichtig begin gemaakt met samenwerking met de VPRO: één
van onze artiesten, Maeve Gilchrist, nam in 2018 deel aan het programma Vrije Geluiden en
het bijbehorende concert Vrije Geluiden Live. Daarnaast was er ook aandacht voor het DHF
bij RTV Utrecht, de Volkskrant, NRC Handelsblad en diverse andere media. Hierbij is zeker
ook gebruik gemaakt van de expertise en publicaties van Utrecht Marketing en de Uitagenda
Utrecht.
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Universiteit Utrecht
Ook de samenwerking met de Universiteit Utrecht werd voortgezet. Onder de naam Dutch
Harp University werden twee lezingen over muziek en wetenschap georganiseerd, waarbij
hoogleraren en professoren de samenwerking met jonge harpisten aangingen om
multimediale concert-lezingen te ontwikkelen en de grootste harp ter wereld, de Réus 49
werd getoond.
Friendly Fire
Met haar jubileumeditie wil DHF inzetten op een rigoureus andere marketing en
communicatieaanpak. Zoals popfestivals met een uitgekiende strategie hun publiek weten te
bereiken, moet dat ook voor DHF een mogelijkheid zijn. Daarom is de expertise ingeroepen
van Friendly Fire, een bedrijf dat onder andere het indiepopfestival Best Kept Secret
organiseert en daar vanaf het begin grote successen mee boekt. Zij zijn onder andere sterk in
het vinden van potentiële bezoekersgroepen en de inzet van social media, zoals Facebook
en Instagram. Op dit moment vinden de gesprekken plaats ten aanzien van de inhoud van de
campagne en het verhaal dat wij willen vertellen.
Er zal onder andere gefocust worden op de grote groep harpisten uit het buitenland. Bij
verscheidene popfestivals komt tot de helft van het publiek uit het buitenland, vanwege de
unieke inhoud. Bij uitstek is dit een groep waar DHF zich op kan focussen, want ondanks haar
relatief korte bestaan heeft het festival zich gemanifesteerd in de harpwereld en een naam
opgebouwd. Dit moet zich naast wedstrijdkandidaten vertalen in publiek dat naar Utrecht reist
en daarvoor wordt een strategie ontwikkeld.
Harp Vereniging Nederland (HVN)
In 2017 zijn de twee bestaande harpverenigingen in Nederland gefuseerd tot één nieuwe
Harp Vereniging Nederland. Met deze nieuwe Harp Vereniging zoeken we uiteraard een
intensieve samenwerking, en hebben het geluk dat we met onze positieve contacten uit het
verleden nu nóg meer harpisten kunnen bereiken.
In 2018 zal de Open Harp Dag in samenwerking met de nieuwe vereniging tijdens het Dutch
Harp Festival georganiseerd worden, waarmee professionele en amateurharpisten tijdens het
festival terecht kunnen voor workshops en masterclasses.
Een nieuwe ontwikkeling zijn de eerste prille contacten met de Duitse harpvereniging. Het
Dutch Harp Festival wordt voor het eerst aangekondigd in het Duitse harpmagazine, en
vertegenwoordigers vanuit Duitsland zijn aanwezig bij het concours en tijdens het festival.
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Festival Overleg Utrecht / Concourskoepel
Het Dutch Harp Festival is sinds de oprichting lid van het Utrechts Festival Overleg (UFO),
waarin met vrijwel alle andere Utrechtse festivals wordt samengewerkt aan
gemeenschappelijke standpunten en belangen. Samen met o.a. het Prinses Christina
Concours, de Cello Biënnale, het Concertgebouw, Insomnio, NL Vioolconcours, het Liszt
Concours en het Internationaal Vocalisten Concours maakt het Dutch Harp Festival deel uit
van de Concourskoepel.
Het belang van deze twee overlegorganen is tweeledig: leren van elkaars (eerdere) lessen,
en elkaar wijzen op / versterken van (nieuwe) ontwikkelingen in respectievelijk de Utrechtse
festival- en de Nederlandse klassieke concourswereld.
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Organisatie
Team & vrijwilligers
Gesteld kan worden dat het DHF in de organisatie een sterker dan ooit team heeft gevonden,
dat goed samenwerkt en enthousiasme en ervaring combineert. Het eerder dan voorheen
betrekken van een professionele producent (Sanne Bouman) en vrijwilligerscoördinator
(Annemarie van der Veen), samen met de eerder opgedane DHF-ervaring van artistiek leider
Remy van Kesteren, zakelijk leider Gert Wijnalda, concoursdirecteur Elizabeth Jaxon, en
financieel manager Paul Hooijmans, zorgde voor een sterk team.
Voor de afgelopen editie is tevens versterking gezocht in de persoon van Jochem
Winterwerp, die vanuit zijn vorige werkgever (Friendly Fire) is aangedragen om de marketing
van het festival in een nieuwe stroomversnelling te brengen. Hij heeft met name focus gelegd
op online advertising, waar het DHF traditioneel niet in geëxcelleerd heeft. Samen met
nieuwe vormgever Robert Adriaansen van het Utrechtse bureau Loudmouth is een stijl
geambieerd die meer bij een jong poppubliek past. Bovendien worden de traditionele media
niet vergeten en worden die met vaste partner Tia Schutrups van TSPR&PPK voorzien van de
nodige input.
Een ander positief punt van deze editie waren de ruim 30 vrijwilligers, die zowel tijdens de
voorbereiding, het concours als het festival voor een geweldig visitekaartje richting artiesten
en publiek zorgden.

Bestuur
Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van het bestuur, dat in 2018
bestond uit de volgende leden:
Henk de Breij, voorzitter

Ingmar Baas, p
 enningmeester

Veronica Martinez Sobrino, secretaris
Maarten van Hezik, l id
Hans Kuperus, l id

Christianne Noordermeer Van Loo, lid
Het bestuur is onbezoldigd.
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Code Cultural Governance
De Stichting Dutch Harp Festival wordt volgens de Code Cultural Governance bestuurd,
waarbij door middel van een spiegelrapportage periodiek wordt getoetst of de inrichting van
het bestuur van de stichting voldoet aan alle facetten van de Code. Het bestuur heeft reeds in
2018 de voorbereidingen getroffen om in 2019 over te gaan van het bestuursmodel naar het
(in versie 2019 van de Code) als standaard gepresenteerde Raad van Toezicht-model.
Daartoe zullen door de notaris nieuwe statuten worden opgesteld, wordt een nieuwe Raad
van Toezicht ingesteld, en zullen naar waarschijnlijkheid onder andere de huidige
directieleden worden verzocht het nieuwe bestuur van de stichting te vormen.

Code Culturele Diversiteit
Het belang van de Code Culturele Diversiteit wordt –uiteraard– door het bestuur
onderstreept. Bij het eventueel uittreden van bestuursleden zal actief worden gezocht naar
culturele minderheden. Het bestuur heeft als speciale opdracht aan de artistiek leider
meegegeven om voor zowel de huidige én komende edities zorg te dragen voor een
cultureel divers programma.
Tijdens het Dutch Harp Festival 2018 is er, net zoals in vorige edities, ruim aandacht besteed
aan wereldmuziek, om zodoende een etnisch meer diverse bezoekersgroep aan te spreken.
Daarnaast hadden we voor het eerst een speciale verduisterde ruimte voor concerten
beschikbaar, waar bezoekers een puur auditieve concertbeleving werd gepresenteerd.
Hiervoor hebben we een samenwerking met het Amsterdamse Ctalents geïnitieerd. Ctalents
ondersteunt young professionals die doof, slechthorend, blind of slechtziend zijn bij het
vinden van betaald werk, en heeft tijdens het Dutch Harp Festival een ondernemersprijs voor
inclusiviteit van deze groepen uitgereikt.

Fair Practice Code
De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en
creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen,
duurzaamheid en transparantie. Het bestuur heeft hierbij speciale aandacht voor het hanteren
van Fair Pay: te zorgen voor een eerlijke vergoeding voor de inspanning van artiesten. Hierbij
heeft Stichting SENA, de rechtenorganisatie van muzikanten en producenten, een

minimumgage van € 250 als richtlijn aangegeven. Hier liggen de gages die het Dutch Harp
Festival aan artiesten biedt in alle gevallen ruim boven.
Voor DHF is het belangrijkste de inzet op respect voor artiesten en de vaak enorme
inspanningen die zij moeten doen om tot hun podiumpresentatie te komen, en de daarbij
behorende beloning. Ook op ontwikkeling op de langere termijn zetten we ons al jarenlang
in, en proberen de diverse samenwerkingen die we met partijen opzetten ook op de lange
termijn in te steken.
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Kansen en bedreigingen
Visie
Aan het einde van de periode 2017-2020 vieren we met onze 6e editie het 10-jarig jubileum
van het Dutch Harp Festival. Hoewel het DHF zich altijd als ‘nieuw’ festival hebben opgesteld,
kan worden gesteld dat we na tien jaar inmiddels een andere status zullen hebben bereikt.
Wat ons betreft hoort daar op dat moment ook een kritische blik op ons bestaan bij: zijn er
fundamentele richtingswijzigingen nodig ná 2020? Kunnen we nog tien jaar op dezelfde voet
verder, of is het artistieke verhaal rond het instrument wel uitverteld? (We vermoeden
uiteraard van niet!) De periode in de aanloop naar 2020 zal in het teken van deze en andere
gerelateerde vragen staan.
Vast lijkt al wel te staan dat, in plaats van het afzetten tegen de ‘niche’ die we invullen, het
DHF zich meer zal gaan richten op het omarmen daarvan. Uiteraard verliezen we daarbij onze
kernmissie, het bekend maken van de harp als solo-instrument bij een breed publiek, niet uit
het oog, maar we zullen ook de focus leggen op het produceren van een festival en concours
van wereldformaat, waarbij het aantrekken van buitenlandse bezoekers uit de harpwereld
meer aandacht zal krijgen.
DHF heeft inmiddels aangetoond dat het, hoewel het met haar naam dus bijna per definitie
een ‘niche’ bestrijkt, getuige de recensies, elke editie opnieuw kan laten zien zien hoe zo’n
niche tot verrassende verbindingen kan leiden en juist in het brede culturele spectrum voor
concerten zorgt die zowel spannend en uniek als van hoge artistieke kwaliteit zijn.
Concrete aandachtspunten
Het team van DHF bestaat uit klein team, dat op bevlogen wijze met een bescheiden budget
het festival organiseert. De festivalleiding ontvangt, in verhouding tot de tijdsinvestering, een
geringe vergoeding, dat als een punt van aandacht kan worden aangemerkt.
Er zit een kwetsbaarheid in de beperkte financieringsmix en relatief sterke
subsidieafhankelijkheid. Het festival heeft derhalve de ambitie om meer publieksinkomsten te
genereren. Er zal moeten worden onderzocht of het voeren van een meer divers ticketbeleid
(naast passe partouts ook losse tickets) een optimalisatie van deze inkomsten kan worden
gerealiseerd.
DHF ziet kansen om het bestaande netwerk te verruimen, door de gesprekken met mogelijke
samenwerkingspartners een stap verder te brengen en concreet te maken. Gezien de
beperkte armslag van de organisatie zouden stagiaires op gebieden als marketing en
sponsoring mogelijk behulpzaam zijn.
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Financieel
Toelichting jaarrekening
Bij deze editie van het Dutch Harp Festival is wederom een harmonieuze balans tussen eigen
inkomsten, subsidies en ondersteuning van private fondsen gevonden. Hoewel de totale
baten van dit jaar in lijn lagen met de definitieve begroting, is te zien dat de directe
opbrengsten en de publieke subsidies en bijdragen hoger zijn dan begroot en de bijdragen
uit private middelen achter zijn gebleven. Ondanks het grote aantal private partijen die ons
ondersteund hebben, hadden we gehoopt op een nog bredere bijdrage.
Het totaal van de beheerslasten over 2017 en 2018 is licht hoger dan de begroting. Dit
verschil komt voort uit het opnieuw laten ontwerpen en ontwikkelen van onze online
communicatiemiddelen. De personele beheerslasten zijn in lijn met de begroting.
De gerealiseerde activiteitenlasten personeel 2018 zijn lager dan de begroting. Het verschil

ontstaat door een combinatie van factoren. We hebben er dit festival om artistiek-inhoudelijke
redenen voor gekozen om niet met een orkest te werken, daarnaast waren ook de kosten
voor de jury en de overige personeelslasten iets lager dan verwacht.
De activiteitenlasten materieel z ijn hoger uitgevallen, doordat we voor het concours de

voorrondes internationaal hebben georganiseerd en daarbij ruimtes in verschillende steden
hebben moeten huren. Het verwachte positieve resultaat is in lijn met de begroting en komen
uit op € 15.159 euro. Het CCC-programma van de winnaar van 2018 loopt in de jaren 2018,
2019 en 2020. Aangezien dit deel uitmaakt van de totale prijs van de concourswinnaar
hebben we de bijbehorende begrote kosten in 2018 opgenomen.
Om ons tienjarig bestaan extra luister bij te zetten hebben we tenslotte een post van
€ 10.000 opgenomen. Het is de afgelopen edities lastig gebleken binnen de ‘normale’
financieringsmix ruimte te vinden voor een grote eenmalige post als het contracteren van een
orkest van professionele reputatie. In voorgaande edities is dat creatief opgelost door de
kern van een bestaand orkest aan te vullen met studenten (2012), door in plaats van een
orkest een ensemble in kleinere bezetting in te zetten (Holland Baroque, 2016) of juist
helemaal af te zien van een orkest, omdat (2018). Helaas betekent dat er diverse topstukken
niet geprogrammeerd kunnen worden: in 2020 willen we hier voor ons jubileum wel de
mogelijkheid voor creëren.
De stichting Dutch Harp Festival is het jaar 2018 begonnen met een eigen vermogen van
€ 6.183. In totaal is over 2018 een overschot van ca. € 15.000 gerealiseerd. Dit vermogen zal
de komende festivals worden aangewend voor de dekking van eventuele onvoorziene
kosten. De huidige liquiditeit en solvabiliteit van de stichting zijn ruim voldoende.
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Eigen inkomstenpercentage
Het eigen inkomstenpercentage wordt op twee verschillende manieren berekend. De eerste
definitie van het eigen inkomstenpercentage is de definitie zoals deze gehanteerd wordt door
OCW: het totaal aan eigen inkomsten wordt gedeeld door de totale structurele subsidie (dus
exclusief projectsubsidie): € 43.007 / € 82.589 ≅ 52,1%.
Een andere benadering van het eigen inkomensquote. Hierbij worden de eigen inkomsten
gedeeld door de totale baten: € 132.257 / € 214.849 ≅ 61,6%. Hiermee wordt o.a. de
inkomstennorm van het FPK (25%) behaald.

Subsidies
Het DHF wordt reeds enige edities gesteund door de Gemeente Utrecht; voor de periode
2017-2020 ontvangt het structurele subsidie in het kader van de Cultuurnota 2017-2020.
Tevens is het DHF voor het eerst opgenomen in de structurele festivalsubsidie van het Fonds
Podiumkunsten voor de periode 2017-2020. Beide ontwikkelingen zorgen voor een
stabielere basis van de ontwikkeling van het DHF en geven ons de ruimte om de interne
organisatie nog verder te versterken, zodat met nog meer toewijding kan worden gewerkt
aan de artistieke inhoud van het festival en de wereldwijde positionering van het concours.

Fondsen
Het Dutch Harp Festival werd deze editie ondersteund door de onderstaande private
fondsen. Wij zijn zeer gelukkig met de gekregen ondersteuning.
Prins Bernhard Cultuurfonds

20.000

KF Hein Fonds

12.500

Kees Eijrond fonds

2.500

Fentener van Vlissingen Fonds

3.500

Sena
Stichting Utrecht Wereldmuziek
VSB Fonds

10.000
3.250
25.000

JCP Stichting

7.500

St. voor Educatie & Cultuur SEC

2.500

Hendrik Mullerfonds

2.500
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Publieksinkomsten
In tegenstelling tot de vorige editie, die in oktober plaatsvond, werd het Dutch Harp Festival
deze keer zoals vanouds in het voorjaar georganiseerd. Het gekozen Hemelvaartsweekend
stelde ons voor een aantal uitdagingen, waaronder de bijbehorende vakantieperiode, die ook
zijn weerslag op de kaartverkoop had.
Waar in de eerste vier edities voor losse concerten met individuele tickets werd gekozen,
heeft DHF gepoogd net als in 2016 bezoekers te verleiden tot het kopen van een
passe-partout voor het gehele weekend. Omdat het gevoel ontstond dat de ticketprijs vorige
keer een drempel voor met name een jonger publiek was, is besloten de prijs van een
dagkaart te verlagen van € 39 naar € 25 (een passepartout voor beide dagen kostte in 2018
€ 45, en voor jongeren onder de 18 werd een kaartprijs van € 15 gehanteerd).
Omdat TivoliVredenburg sinds 2018 een kaartverkooptoeslag van € 3,75 per kaart hanteert,
was het verschil in prijs voor de bezoeker iets beperkter dan vooraf de bedoeling was.
Desalniettemin werd een vrijwel gelijke opbrengst als in 2014 gerealiseerd (rond de € 17.500),
en konden vrijwel evenveel bezoekers als in 2016 verwelkomd worden. Helaas heeft de
lagere toegangsprijs niet geresulteerd in een toename van het aantal bezoekers.

Sponsoring
De Stichting Dutch Harp Festival is buitengewoon blij met de sponsoring van diverse partijen
in en rondom Utrecht. Veel van deze bijdragen zijn in natura gedaan en daarom lastiger op de
begroting op te nemen, maar hieronder valt bijvoorbeeld de huur van TivoliVredenburg, en
het bouwen en onderhouden van de website door RedAnt business solutions BV uit Utrecht.
Daarnaast werd het festival gesponsord door diverse bedrijven en organisaties uit de
(inter)nationale harpwereld, zoals de Harp Vereniging Nederland, diverse harpwinkels uit
binnen- en buitenland, en harpbouwers Salvi/Lyon & Healy en Camac Harps. Deze en andere
partijen maakten ook deel uit van de Dutch Harp Expo, waarbij diverse buitenlandse bedrijven
geïnteresseerd bleken om hun harpen, -muziek of -accessoires op het festival te komen
tonen en verkopen. Deze markt zorgde voor veel sfeer alsmede een betere dekking van de
begroting.
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Wet Normering Topinkomens
De wet normering topinkomens (WNT) verbiedt dat bestuurders in de (semi)publieke sector
meer verdienen dan 100 procent van het ministerssalaris. Het bestuur van de Stichting Dutch
Harp Festival is verantwoordelijk voor het opstellen van een overzicht in overeenstemming
met de Beleidsregels toepassing WNT en die voldoet aan de WNT-eisen van financiële
rechtmatigheid, zoals opgenomen in genoemde Beleidsregels. Het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opstellen van het overzicht en de naleving van de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
In dit kader heeft het bestuur het volgende overzicht opgesteld:
Functionarissen
Bestuur

onbezoldigd

voldoet aan WNT

Directie

geen loondienstverband

voldoet aan WNT

Overige functionarissen

geen loondienstverband

voldoet aan WNT
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