Cultuurfonds

School voor Jong Talent

Activiteitenverslag 2021
Ook voor het Cultuurfonds (CF) speelde het coronavirus in 2021 een
belangrijke rol. Veel activiteiten waaraan het CF haar bijdrages leverde
konden niet, of in afgeschaalde vorm doorgaan. Zo werd een groot
benefietconcert door het CF in samenwerking met het Fund for Excellence en
het Instrumentenfonds Koninklijk Conservatorium geannuleerd en verplaatst
naar 2022. Deze activiteiten zorgen vaak voor belangstelling (en dus
sponsoren en donateurs) voor het fonds. Daar staat tegenover dat er ook
minder uitgaves waren waardoor het vermogen van de stichting stabiel bleef
en zelfs wat steeg.
Binnen het bestuur namen twee bestuursleden afscheid. Inmiddels zijn zij
opgevolgd en in de samenstelling van het bestuur is één bestuurslid in dienst
van de School voor Jong Talent, de anderen zijn onafhankelijk.
In 2021 is het bestuur van het CF 5 x bij elkaar geweest (11 januari, 8 maart,
7 mei, 5 juli, 13 september en 15 november).
De belangrijkste besprekingen in deze vergaderingen waren de beoordelingen
van de aanvragen van individuele ouders/leerlingen en de aanvragen voor de
verschillende projecten. In totaal heeft het CF aan 19 ouders/leerlingen
financiële tegemoetkomingen verstrekt en 9 projecten financieel gesteund.
Daarnaast werden er dansprijzen/beurzen verstrekt en een
aanmoedigingsprijs.
Binnen de projecten zijn vooral het jaarlijkse Licht en Lucht Festival
(geoormerkte gelden stichting Strand Links) en de Kerstconcerten van het
Atheneum Kamer Orkest (geoormerkte Siemens gelden) belangrijke
gebeurtenissen waar het CF nauw bij betrokken is en blijft. Het CF
onderhoudt nauwe contacten met de bestuursleden van de Stichting Strand
Links en Siemens.
In 2021 is besloten om een aparte kostenplaats te creëren voor de hele jonge
leerlingen die een PI-cursus volgen.
Een andere ontwikkeling betreft een verdergaande samenwerking met het
Fund for Excellence in het Instrumentenfonds. Deze fondsen zijn exclusief
actief voor het Koninklijk Conservatorium. Een bundeling van de krachten zou
daarin een logische ontwikkeling zijn. Deze gesprekken zullen in 2022 worden
voortgezet.
Tenslotte ondernam het CF op beperkte schaal fondsenwervingsactiviteiten.
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