STICHTING VRIENDEN VAN ATELIER DAHLIA
Jaarverslag 2020 - 2021
Oprichting Stichting 5 maart 2020
Na de opening van Atelier Dahlia in December 2019 was al snel het plan geboren om ook een
stichting op te richten die (maatschappelijke) activiteiten in het atelier zou kunnen ondersteunen.
Met name muziekactiviteiten - zondagmiddagconcerten - , die laagdrempelig toegankelijk zouden
zijn, stonden hoog op de agenda.
Op 5 maart 2020 werden bij de notaris de handtekeningen gezet door de bestuursleden, Annette
van den Bergh, Edith Vermeulen en Joost ten Brink.

Zondagmiddagconcerten
Er stonden met de deskundige hulp van Nel Scholten al snel plannen voor
zondagmiddagconcerten in de steigers, contacten met musici waren gelegd en data voor
concerten werden overlegd.
Helaas stond vanaf half maart 2020 alles in de schaduw van corona en maatregelen.
Niettemin wilden we toch doen wat mogelijk was en met veel aanpassingen en verschuivingen
hebben we in 2020 vier zondagmiddagconcerten kunnen realiseren.
Achtereenvolgens traden op: 5 juli celloduo Judith Jamin en Sebastiaan van Eck, 4 oktober het
duo Rozemond/Bekkers, 1 november La Strada en Alice Allegri Rodriguez en Hendrik Müller
sloten de serie af op 6 december.

In 2021 konden we daar, wederom in aangepast vorm vanwege coronamaatregelen, een
zondagmiddagconcert aan toevoegen. Op 10 oktober traden Ivar Berix en Albert van Veenendaal
met 2 voorstellingen op in Atelier Dahlia.

Alle concerten werden met veel enthousiasme ontvangen! En hopelijk kan hier in 2022 vervolg aan
gegeven worden.
Deze concerten werden mogelijk gemaakt dankzij ondersteuning van donateurs van de Stichting
Atelier Dahlia! Zonder deze steun waren de concerten helemaal niet mogelijk geweest. Vanwege
de uitzonderlijke coronabeperkingen werden alle optredens met beperkt publiek, dus beperkte
inkomsten, uitgevoerd.

Modeltekenen
In 2021 zag Atelier Dahlia toch de mogelijkheid om met aangepaste groepsgrootte, een
inloopatelier modeltekenen op te starten. Vanaf september vond er om de 2 weken op
maandagavond een tekenavond plaats tot in december de avondsluiting en vervolgens lockdown
weer ingevoerd werd.
Gezien deze instabiele situatie en opstartfase heeft de Stichting besloten een ondersteuning te
bieden in de vorm van bijdrage aan de modelkosten. De stichting zal de helft van de modelkosten
dragen tot nader overleg van het bestuur.

Dank aan donateurs!
Vooral in deze uitzonderlijke coronatijd hebben we de ondersteuning van donateurs extra nodig
(gehad). In normale tijden had er bij de concerten meer opbrengsten gegenereerd kunnen worden
bij een hoger aantal bezoekers. De toegangsprijs hebben we niettemin laag en toegankelijk
gehouden. Onze donateurs hebben gul bijgedragen om dit verschil op te vangen zodat we nu
2022 starten met een tegoed op de rekening.
Plannen en ideeën voor 2022 zijn er voldoende maar we kijken stap voor stap wat er aan
activiteiten mogelijk zal zijn (met of zonder beperkingen).

Financieel overzicht
INKOMSTEN 2020
Donaties

Concerten

Overige

Totaal

€ 2812,22

€ 803,01

€ 5,65

€ 3620,88

Kosten concert

Overige

Totaal

€ 1267,03

€ 520,30

€ 1787,33

UITGAVEN 2020

Saldo 2020: € 1833,55

INKOMSTEN 2021
Donaties

Concerten

Overige

Totaal

€ 955,0

€ 537,50

€ 3,64

€ 1496,14

Kosten concert

Overige

Modeltekenen

Totaal

€ 645,51

€ 166,38

€ 180,0

€ 991,89

UITGAVEN 2021

Saldo 2021: € 504,25
In kas op 1 januari 2022: € 2322,90

