
 

 

 

Stichting Cultuurprijs Regio Alkmaar 
 

Jaarverslag 2021 
 

 

 

 

 



 

1 

INLEIDING 

De Stichting Cultuurprijs regio Alkmaar organiseert om het jaar de uitreiking van 
cultuurprijzen in de categorieën Letteren, Visuele en Podiumkunsten. Daar komen de 
Jong Talentprijs en de Oeuvreprijs nog bij. De prijzen hebben tot doel de 
schijnwerper te zetten op de kunst- en cultuursector in onze regio. Door kunstenaars 
te stimuleren en te onderscheiden bevorderen we het culturele klimaat. De uitreiking 
van de cultuurprijzen is in de even jaren. Voor de Oeuvreprijs geldt dat deze alleen 
wordt uitgereikt als de jury besluit een kandidaat voor te dragen; die uitreiking is 
dan in de oneven jaren.  

Het jaar 2021 stond in het teken van de voorbereiding voor de uitreiking van de 
Oeuvreprijs en de samenstelling van de jury onder voorzitterschap van de heer Toon 
Mans, burgemeester van Castricum. Enkele jubileum-activiteiten die we van 2020 
hebben doorgeschoven naar 2021 konden ook nu geen doorgang vinden. Ze zijn wel 
voorbereid, maar covid-19 gooide helaas weer roet in het eten.  

We zijn blij dat de uitreiking van de Victoriefonds Oeuvreprijs aan stadsorganist, 
Pieter van Dijk gewoon kon plaatsvinden. De uitreiking vond plaats in de Grote Kerk 
te Alkmaar  

Ook in 2021 is het Victoriefonds onze hoofdsponsor. Daarnaast ontvangt de stichting 
een bijdrage van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo 
en Langedijk.   
De Victoriefonds Cultuurprijs is daarnaast mogelijk dankzij de steun van regionale 
bedrijven en organisaties in de vorm van sponsor of partner.  

U vindt hier ons verslag van de activiteiten, de financiële verantwoording alsmede de 
samenstelling van het bestuur en de jury. 

De foto’s in dit verslag zijn gemaakt door onze huisfotograaf Erna Faust. 

 

Hetty Hafkamp, voorzitter 
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ACTIVITEITEN 

Uitreiking van de Victoriefonds Oeuvreprijs  

 

Op zondag 17 oktober ontving Pieter van Dijk, stadsorganist van Alkmaar de 
Victoriefonds Oeuvreprijs.  

Het programma bestond uit een concert door zangeres Sterre van Boxtel, begeleid 
door organist Frank van Wijk. Als verrassing speelde Maaike van Dijk dochter van de 
laureaat, de Tambourin Chinois van Fritz Kreisler op viool, eveneens begeleid door 
Frank van Wijk, ook organist van de Grote Kerk.  

De prijs is, na het voorlezen van de juryoverwegingen, uitgereikt door juryvoorzitter 
Hans Romeyn. Frank van Wijk sprak daarna als collega en vriend van Pieter een 
laudatio uit waarin hij nogmaals het vakmanschap en de verdiensten van Pieter voor 
het orgel in het algemeen en de orgels in de Grote kerk in het bijzonder roemde. Het 
was gelukkig op dat moment mogelijk om vanwege de geringe coronabeperkingen 
met een kleine 100 gasten na afloop Pieter van Dijk persoonlijk te feliciteren.  

Dank ook aan de medewerking van onze partner TAQA Theater De Vest/ De Grote 
Kerk voor het beschikbaar stellen van de ruimte en techniek. 

 

Jubileum tune op het carillon van de Waagtoren 

Al in 2020 heeft stadsbeiaardier Christiaan Winter op ons verzoek een speciale tune 
geschreven voor de Waagtoren en enkele andere carillons in Alkmaar. In de zomer 
van 2020 heeft dit lied op elk halve uur geklonken. Eind augustus 2021 is dit liedje 
opnieuw geprogrammeerd. We hebben aan Sander Schoon gevraagd het ‘versteken 
van de trommel’ te filmen. Dat filmpje is te zien op onze website en ons YouTube 
kanaal.  
In 2020 heeft Frans Jong een korte film gemaakt over 30 jaar Cultuurprijs. In deze 
film vertellen vier voormalige cultuurprijswinnaars wat de prijs voor hen heeft 
betekend.  
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FINANCIEEL VERSLAG 2021 

Inleiding 

Bijgaand ontvangt u het financieel verslag 2021 van de Stichting Cultuurprijs regio 
Alkmaar. De cultuurprijs kent een 2-jarige cyclus (2022/2021) en in dat kader geldt 
2021 als een tussenjaar. In dit tussenjaar is wel de Oeuvreprijs uitgereikt maar in 
feite zijn deze balans en het overzicht van inkomsten en uitgaven de eerste stappen 
op weg naar 2022 met de andere prijsuitreikingen.  

 

Balans per 31 december 2021 

   31-12-21   31-12-20       31-12-21  31-12-20  

              

Voorraden                  
1  

                 
1    

Eigen 
Vermogen  

         
3.633  

         
2.692  

            

Vooruitbet. 
kosten 

               
91  

               
91    

Reserve 
jubileum  

         
2.000  

       
25.000  

            

Liquide 
middelen 

        
18.575  

         
28.878    

Reserve 
huisstijl   

         
5.000                -   

            

       Crediteuren           
3.033  

            
337  

            

       Resultaat             
5.001  

            
941  

             

            

         18.667         
28.970     

       
18.667  

      
28.970  
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Toelichting 

De ‘Reserve jubileum’ was opgebouwd om in 2020 het 30-jarig jubileum van de 
Stichting te vieren met een aantal culturele manifestaties. Helaas kon dit vanwege 
Corona zowel in 2020 als in 2021 geen doorgang vinden. Een verder vooruitschuiven 
van de festiviteiten vond het bestuur niet wenselijk. In 2021 zijn daarom de in 
voorschot ontvangen externe bijdragen teruggestort. Er rest nu nog een kleine 
reservering vanwege een nog lopende verplichting in 2022.   

De doelreservering ‘Reserve huisstijl’ is in het leven geroepen om de kosten 
verbonden aan een wijziging van de huisstijl te kunnen financieren. 

Onder ‘Resultaat boekjaar’ is het batig saldo van de inkomsten en uitgaven per 31 
december 2021 verantwoord. Zoals in de inleiding al is aangegeven, is het boekjaar 
2021 een tussenjaar en zijn dit in feite vooruit ontvangen sponsorbijdragen die in 
2022 nodig zijn voor de exploitatie van de prijsuitreikingen. Het saldo ultimo 2021 
maakt dus geen onderdeel uit van het Eigen Vermogen. 

 

Overzicht inkomsten en uitgaven 2021 

Inkomsten Realisatie Begroting Realisatie Begroting 

  2021 2021/2022 2019/2020 2019/2020 

Hoofdsponsor 
              

8.000  
               

16.000  
            

16.000  
            

16.000  

Gemeenten 
              

5.419  
               

25.800  
            

25.732  
            

21.413  

Overige 
sponsors 

                      
-   

                  
1.500  

               
2.320  

               
1.500  

Overige baten 
                      

-    
                          

-    
               

1.000  
                       

-   

          

Totaal  
            

13.419  
               

43.300  
            

45.052  38.913 
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Uitgaven  Realisatie   Begroting   Realisatie   Begroting  

  2021 
 

2021/2022  2019/2020 2019/2020 

Prijzen 
              

2.000  
               

10.500  
            

11.000  
            

11.000  

Evenementen 
              

3.876  
               

25.750  
            

25.138  
            

19.750  

Communicatie  
                  

248  
                  

4.500  
               

3.831  
               

3.500  

Overige kosten 
              

2.294  
                  

3.300  
               

2.142  
               

3.550  

          

Totaal 
              

8.418  
               

44.050  
            

42.111  
            

37.800  

 

 

Toelichting 

De hoofdsponsor van de Cultuurprijs is het Victoriefonds. Andere belangrijke 
sponsoren zijn de gemeenten in de regio en de Rabobank. 

De reeds gemaakte kosten in 2021 hebben voor een belangrijk deel betrekking op de 
uitreiking van de Oeuvreprijs.   

In de begroting wordt uitgegaan van een klein negatief resultaat (- 750) aan het 
eind van de cyclus. Het vaststellen van een tussentijds resultaat per 31 december 
2019 is niet zinvol omdat er sprake is van een tussenjaar.  

Van het positieve saldo van de cyclus 2019/2020 ad € 2.941 is € 941 toegevoegd 
aan de algemene reserve. Het overige deel ad € 2.000 is toegevoegd aan de 
Reservering jubileum. 

 

Nieuwe vakjury  

In juni trad een deels nieuwe jury aan, onder voorzitterschap van burgemeester 
Toon Mans als opvolger van Hans Romeyn, voormalig burgemeester van Heiloo.  
De plaats van Elly Stolwijk als specialist in het domein letteren is overgenomen door 
freelancejournalist Janita Monna en dichter Thomas Möhlmann nam het 
jurylidmaatschap van Pim te Bokkel over. Musicus Sherwin Kirindongo nam het 
stokje over van Perry Reitsma in het domein podiumkunsten. Binnen het domein 
visuele kunsten is Liesbeth van Woerden opgevolgd door Corien van Eyck van 
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Heslinga, voormalig directeur Kunstuitleen Alkmaar. Met zangeres Sterre van Boxtel, 
winnaar van de Rabobank Jongtalentprijs 2020 is de jury compleet.  
Vanaf januari 2022 neemt Regula Maria Müller de plaats in van Corien van Eyck van 
Heslinga.  

De jury bestaat daarnaast uit theatermaker Peter Bolten (podiumkunsten), en 
beeldend kunstenaar Jaap Velserboer (visuele kunsten).  

Secretariële ondersteuning is weer in handen van Michèlle Schaper. Vanuit het 
bestuur begeleidt Marian Heemskerk de jury. 

De jury heeft zich gebogen over de nominaties voor de Victoriefonds cultuurprijzen 
2022 plus een oeuvreprijs in 2023.  
Op 2 juni van dit jaar worden de genomineerden bekend gemaakt. 

We zijn de juryleden zeer erkentelijk voor hun enthousiaste inzet en kennis van de 
regionale kunstenaarswereld. We zijn elke keer weer verrast met de nominaties van 
voor ons nog onbekende kunstenaars uit de vijf gemeenten. 
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Het bestuur  

Vrijdagmiddag 10 december 2021 hebben we feestelijk afscheid genomen van Geert 
ten Dam na tien jaar voorzitterschap. De Vest heeft de foyer van het theater 
beschikbaar gesteld voor een bescheiden surpriseparty. Vele relaties van de 
Cultuurprijs waren aanwezig om Geert persoonlijk te komen bedanken voor zijn rol 
in het succes van de stichting Cultuurprijs Regio Alkmaar.  

Het voorzitterschap is overgenomen door Hetty Hafkamp. 

Paula Dekker heeft i.v.m. andere werkzaamheden afscheid genomen. Haar plaats is 
ingenomen door twee (!) nieuwe bestuursleden met PR- en communicatie in hun 
portefeuille, Petra Zijlstra en Larissa Terlaak. 

Het bestuur bestaat verder uit Marian Heemskerk, inhoudelijk adviseur, Sylvia 
Spiekermann, relatiebeheer, Cas Himmelreich, secretaris en Martin Brünger, 
penningmeester. 
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