
  



 
 

2 

Samenstelling Bestuur per 1 augustus 2021 
Voorzitter   Just Vlak 
Secretaris   Cécile van der Vlugt 
Penningmeester  Mariëlle van Someren 
Bestuurslid   Renee ter Braake 
Bestuurslid   Femke Marvin 
 
 
 

Nadere gegevens van de Stichting 
Stichting De Korenwinde  
Handelsregister:   30158376 
Adres:     Domineesbergweg 58 

   3911 WP Rhenen 
Telefoon:   (0317) 61 38 04 
E-mail    info@korenwinde.nl 
Bank:    NL 34 TRIO 0390 9125 30 
Website:   www.korenwinde.nl  
 

 

Profiel Stichting de Korenwinde 
Op 23 juni 1999 werd Stichting De Korenwinde opgericht. De stichting is gevestigd te Rhenen 
en heeft tot doel activiteiten te bevorderen in Rhenen en omstreken op het gebied van de 
cultuur, meer in het bijzonder de professionele muziekbeoefening. 
De Korenwinde tracht haar doel te bereiken door het organiseren van muziekvoorstellingen 
in de vorm van concerten, door het doen houden van masterclasses, het organiseren van 
muziekdagen, het organiseren van lezingen en andere bijeenkomsten over muziek en 
aanverwante kunstuitingen, en het hulp geven aan talentvolle musici om het hun mogelijk te 
maken in concertvorm te musiceren. 
De Korenwinde heeft een bestuur dat bestaat uit vijf personen. 
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Voorwoord 
 
 
Het seizoen 2021-2022 was net als de twee vorige seizoenen een bewogen concertjaar. Was 
de eerste helft (najaar 2021) nog vrij regelmatig, begin 2022 speelden de coronamaatregelen 
een grote rol bij de planning en uitvoering van het programma. Uiteindelijk hebben we alle 
zes concerten tot uitvoering kunnen brengen, zij het sommige op andere momenten of met 
een beperkt aantal bezoekers. Door de ad-hoc maatregelen was het ook lastig de publiciteit 
op het juiste moment in te zetten. Gelukkig waren de ‘live’ concerten hartverwarmend en van 
hoge kwaliteit, en was het aanwezige publiek enthousiast. Voor het bestuur was het een 
bevestiging dat het goed was deze concerten, weliswaar ‘corona-style’, te organiseren. 
 
Het zal niemand verbazen dat een en ander wel financiële gevolgen heeft gehad en dat er dit 
seizoen een exploitatietekort is ontstaan. Gelukkig heeft De Korenwinde nog financiële 
reserves om dit verlies (eenmalig) op te vangen. De gemeente Rhenen blijft een trouwe 
sponsor en dat is in deze tijd essentieel gebleken. Het komende jaar hebben we de begroting 
bijgesteld aan een nieuwe werkelijkheid en toch een programma samengesteld zonder aan 
kwaliteit in te boeten. Gelukkig is er nog heel veel talent in Nederland, dat graag naar Rhenen 
komt om op te treden. Ook de kaartverkoop is gestroomlijnd via de website en een 
automatische incasso aan de zaal. 
 
Wat zorgen baart, is dat de publieke belangstelling in het algemeen in Nederland sterk is 
teruggelopen. Dat geldt niet alleen voor de muziek, maar ook voor toneel en andere culturele 
activiteiten (o.a. musea). Het lijkt erop dat vanwege de corona-epidemie veel mensen de weg 
naar de culturele podia nog niet hebben teruggevonden. Dat geldt ook voor De Korenwinde 
in Rhenen. Aan het kamermuziekprogramma en de kleinschalige ambiance in Podium de Vlam 
(80 zitplaatsen) kan het niet liggen. De musici hebben bevestiging gegeven van de uitstekende 
akoestiek en roemen het directe contact met het publiek. Aan het bestuur de taak alles in het 
werk te stellen om De Korenwinde en haar activiteiten krachtig te promoten via diverse media 
en op geëigende wijze aan allen die de Korenwinde een goed hart toedragen. 
 
Tot slot, wij hopen dan ook dat bezoekers uit Rhenen en omstreken, die graag ‘live’ naar 
professionele kamerziek luisteren, ons het komende seizoen in grotere mate weten te vinden. 
Dat is ook van belang voor de talloze jonge en uitstekende musici een podium te bieden om 
hun muzikale kwaliteit te tonen. Zo dragen wij bij aan het muzikale klimaat in de toekomst in 
Nederland. 
 
Just Vlak 
Voorzitter 
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Evaluatie concerten seizoen 2021-2022 
 
Ook tijdens het  seizoen 2021-2022 waren de coronapandemie en de bijbehorende 
maatregelen de bepalende factor of een concert wel of niet kon doorgaan. Vanwege de eis 
van overheidswege dat we precies moesten weten welke bezoekers binnen waren, hebben 
we in dit seizoen geen keuzeabonnementen verkocht maar alleen losse kaartjes via onze 
website. Het begon goed: de concerten in september, oktober en november konden 
allemaal doorgaan zoals gepland, en ook de coronavoorschriften waren goed hanteerbaar: 
de anderhalvemeter-regel was van toepassing, de luchtverversing was geactiveerd en het 
was ook nog een concert zonder pauze.  
Medio december 2021 werd helaas weer een volledige lockdown afgekondigd, waardoor we 
de concerten die gepland waren in december en januari naar later in het jaar hebben 
moeten verplaatsen. In februari 2022 was er voorzichtig weer wat mogelijk met een kleine 
zaalbezetting. In het late voorjaar van 2022 was zelfs een pauze met een pauzedrankje weer 
mogelijk. In maart en april hebben we het seizoen toch nog redelijk ‘normaal’ kunnen 
afmaken. Uiteindelijk zijn alle geplande concerten doorgegaan, wat beslist bijzonder mag 
heten. Wel is de gemiddelde bezetting per concert aanzienlijk achter gebleven bij de 
prognoses (corona-effect). 
 
 
 
Concerten 
 
 
11 september 2021 20:00 uur  
Prisma Trio 
'La Muse' 
 
Wegens geringe belangstelling is dit concert alleen ’s 
avonds gespeeld. Op het repertoire stond Florent 
Schmitt - Trio á Cordes op.105 en Darius Milhaud - La 
Muse ménagère. Gemakkelijke muziek was het zeker 
niet, maar dankzij de mooie, persoonlijke 
toelichtingen werd het programma zeer enthousiast 
door het publiek ontvangen. Het ging om twee totaal 
verschillende werken uit 1944. Het ene is onstuimig 
en groots, het andere intiem en poëtisch. De twee 
componisten kunnen niet meer van elkaar 
verschillen, men zou bijna kunnen zeggen dat ze 
botsen. Was het inspiratie, noem het de Muze, die 
de twee samenbracht? Na afloop werd het trio maar 
liefst viermaal teruggeroepen, en volgde een mooie 
toegift. Aantal bezoekers: 28. 
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9 oktober 14:00 uur 
Blokfluitkwartet BRISK en Kiki Heessels - spel 
familieconcert ‘Hoedje (try-out) 
 
‘Hoedje’ is een luchtige voorstelling vol humor 
naar een verhaal van Irene Kuiper. De muziek is 
van Juan Felipe Waller, Walther Stuhlmacher, 
Maurice Ravel en Henry Mancini. De regie is van 
Hans Thissen. 
Als het rode hoedje van Lot op een dag op de 
markt wordt meegesleurd door een storm, is dat het begin van een avontuurlijke tocht over 
de aardbol, waarbij de wind een grote rol speelt en de vier blokfluitisten er stevig op los 
blazen. BRISK en Kiki Heessels nemen de kinderen mee op een reis waar ze nog lang aan 
terug zullen denken. Hoedje vliegt mee met de ganzen, wordt afgepakt door de olifanten, en 
belandt tussen vlooiende bavianen en gierende lachvogels. Een pinguïn zingt een lied voor 
haar, ze maakt een woeste bootreis over de oceaan, en belandt in het ruim van een 
vliegtuig. Maar komt Hoedje ooit nog thuis? 
Het familieconcert was goed bezocht. De voorstelling zat goed in elkaar, met leuke grapjes, 
het verhaal kwam goed over. Kinderen werden vaak betrokken bij de voorstelling. Ook de 
volwassenen zonder kinderen die aanwezig waren hebben genoten. Het was voor iedereen 
een vermakelijke voorstelling. Er was ook nieuw publiek, onder meer uit Wageningen. 
Kinderconcerten zijn belangrijk voor De Korenwinde om contact met nieuwe generaties te 
leggen. Aantal bezoekers: 20 (maar kinderen gratis, dat waren er veel meer). 
 
 
23 oktober 20:00 uur 
Ishay Shaer - piano 
Werken van Heller en Schubert 
 
Ishay Shaer is een van de meest toonaangevende 
jonge Israëlische pianisten van dit moment. Hij trad 
op in tal van concerten over de hele wereld en heeft 
zowel nationale als internationale prijzen behaald. 
Zijn cd met late werken van Beethoven kreeg o.m. 
de volgende reactie: "Een vertolker met aandacht 
voor details, die een zeer zorgvuldige klank heeft en 
een prachtig begrip van het muzikale discours toont 
… Dit is een essentiële opname die elke 
muziekliefhebber moet hebben." 
Dat Ishay Shaer bij de Korenwinde kwam optreden 
was te danken aan de persoonlijke band die de 
programmeur met deze pianist heeft. Het niveau 
steeg ver uit boven wat wij normaal gesproken 
kunnen programmeren. Het was zonder meer 
uitzonderlijk mooi. Wel was het duidelijk dat deze 
pianist eigenlijk een nog betere vleugel en een betere akoestiek verdiende. Ishay had meer 
te bieden dan de vleugel en de zaal konden leveren. Niettemin kijken de bezoekers terug op 
een geweldige avond waar iedereen erg van genoten heeft! Aantal bezoekers: 46. 
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20 november 2021 20:00 uur 
Inês d’Avena, blokfluit | Claudio Ribeiro, 
klavecimbel  
‘Una Serata Veneziana’ 
 
Inês d'Avena en Claudio Ribeiro werken al meer 
dan 15 jaar samen als ‘oude muziek’-duo; het 
publiek over de hele wereld wordt geboeid door 
hun levendige en gepassioneerde vertolkingen. 
Voor dit concert hadden ze in Venetië onderzoek 
gedaan naar het Venetiaanse muziekleven in de 
18e eeuw en bijzondere vondsten gedaan: in januari 1729 stuurde Vivaldi een brief aan de 
hertog van Mecklenburg-Strelitz, die Venetië bezocht, en nodigde hem uit voor een muzikale 
soirée in het huis van Faustina Bordoni, de beroemde operazangeres en aanstaande 
echtgenote van de componist Johann Adolf Hasse. Gedeeltes van die brief - en andere 
teksten - werden tijdens het concert voorgelezen. 
Barokmuziek trekt altijd een iets ander publiek dan muziek uit later tijden. De mensen die 
aanwezig waren hebben genoten van het hoge niveau van de musici en de combinatie van 
muziek en tekst. Inês en Claudio maken gemakkelijk contact met het publiek, ondanks dat 
Nederlands niet hun moedertaal is. Aantal bezoekers: 34.  
 
 
De concerten van het JEU-trio in december en van de winnaars van het ISLDC in januari zijn 
verplaatst naar een later moment in het voorjaar. 
 
 
12 februari 2022 20:00 uur 
Izhar Elias en Fernando Cordas – gitaren 
‘Aranjuez, ma pensée’ 
 
Op 23 januari mocht het nog niet; drie weken 
later konden we op 12 februari dan eindelijk ons 
concert met het gitaarduo Izhar Elias en Fernando 
Cordas organiseren, voor maximaal 30 bezoekers, 
zonder pauze, en met de verplichting voor het 
publiek een coronacheck-bewijs te tonen bij de 
ingang.  
Het uitgangspunt voor hun programma was 
Rodrigo's eigen transcriptie 'Aranjuez, ma 
pensée', gespeeld op maar liefst acht 
verschillende gitaren. 
De gitaristen begonnen met muziek uit de periode 
van de Italiaanse opera en de Weense salons van 
begin 19e-eeuw. Schubert - die zelf gitaar speelde - maakte in deze periode een grote 
bloeiperiode van de gitaar mee. In dit gedeelte van het programma bespeelden Fernando en 
Izhar unieke 19e-eeuwse gitaren. Na de pauze speelden ze op de reguliere Spaanse klassieke 
gitaar en volgde een programma met Spaanse meer of minder bekende stukken, solo en ook 
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wel bewerkt voor twee gitaren. Het programma werd extra bijzonder door de interessante 
toelichtingen die de beide gitaristen gaven. 
Het was een erg gewaardeerd concert van een hoog niveau en de reacties van publiek waren 
erg positief. Ook de musici waren erg enthousiast. Aantal bezoekers: 44 
 
 
 
12 maart 2022 20:00 uur 
Andreas Mader – saxofoon en 
Christos Papandreopoulos - piano 
 
Werken van o.m. Schulhoff, Hindemith, Ravel en Gershwin, zowel originele stukken 
als bewerkingen 
 
In maart 2020 was dit het eerste concert dat 
sneuvelde wegens de coronapandemie. Twee 
jaar later kwam het er dan eindelijk van. Het duo 
Mader/Papandreopoulos is recentelijk 
omschreven als ‘een top duo dat hedendaagse 
composities sfeermatig en interpretatief tot in 
de kleinste nuances uitwerkt’ (Leeuwarder 
Courant/Dagblad van het Noorden). Na het 
uitbrengen van hun debuutalbum Lilith & Lulu in 
februari 2019 ontving het duo veel positieve 
recensies uit heel Europa. In 2018 werd het duo M/P uitgeroepen tot een van de winnaars 
van de Dutch Classical Talent Tour 2019/20. Al hun concerten in de Dutch Classical Talent 
Tour in het voorjaar van 2020 vielen echter eveneens wegens corona in het water.  
De jury prees het ‘sublieme samenspel’ tussen de twee. Het duo onderscheidt zich van 
andere duo’s door een verhalend element te gebruiken in hun programma’s en concerten. 
Bij de Korenwinde waren dat ‘emigratie, thuiskomen en heimwee’.  
Voor deze musici en dit programma waren een paar mensen speciaal gekomen. Het publiek 
reageerde enthousiast. Ook dit was een concert van zeer hoog niveau. Een duo saxofoon-
piano hadden we nog niet eerder gehoord bij De Korenwinde! Aantal bezoekers: 25. 
 
 
2 april 2022 20:00 uur 
JEU TRIO 
Werken van Sjostakovitsj, Janáček, Ravel en 
Chausson 
 
Ook dit concert was al verschillende malen 
verplaatst. Samen met violiste Ursula Schoch 
vormen pianiste Eke Simons en cellist Jérôme 
Fruchart het pianotrio JEU - de drie eerst letters 
van hun voornamen, maar ook het woord dat het 
speelplezier aangeeft dat voor de drie musici zo 
belangrijk is. Ze speelden een mooi programma 
dat door het publiek erg gewaardeerd werd. 
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Ondanks dat er geen mondkapjes meer nodig waren, geen anderhalve meter afstand en 
geen coronacheck, en we ook weer een pauze mochten houden met een drankje, was de 
opkomst van het publiek maar matig: 34 mensen. Die werden wel getrakteerd op prachtige, 
soms heftige muziek uit het eind van de 19e en begin van de 20ste eeuw. Het spelplezier 
spatte ervan af, de musici hadden er zelf ook veel plezier in.  
 
 
23 april 2022 20:00 uur 
Duo Vassia Alati – sopraan en Yuto Kiguchi - piano 
Liederen van diverse componisten 
 
Dit duo won de tweede prijs op het Internationaal 
Studenten LiedDuo Concours dat in maart 2020 
nog vlak voor de covid-epidemie (maar al wel 
zonder publiek) in Groningen kon plaatsvinden. Er 
waren afspraken gemaakt dat ze meteen daarna 
in april bij De Korenwinde zouden optreden, maar 
ook dit concert moest verschillende malen 
worden uitgesteld en kon uiteindelijk dus pas 
twee jaar later doorgaan.  
Op het programma stonden werken van Griekse componisten, een vijftal Mélodies 
populaires grecques van Ravel en liederen van Brahms, Schubert, Liszt en Strauss. Het was 
een erg mooi concert. De stem van Vassia is bijna te groot voor De Vlam. Pianist Yuto Kiguchi 
is een geboren liedbegeleider. Vassia en Yuto zijn in 2017 gaan samenwerken in de Liedklas 
van Univ.-Prof. Markus Hadulla, in Wenen. Beide musici waren uitzonderlijk goed op elkaar 
ingespeeld. Aantal bezoekers: 11 + ca. 20 leden van de Vrienden van het Lied. 
 
 
Samenwerking 
 
Het laatste concert was het eerste dat werd georganiseerd in samenwerking met de 
Vrienden van het Lied (VvhL) afd. Arnhem-Wageningen. Onze programmeur Renee ter 
Braake is contactpersoon geworden van die afdeling. Dat betekent dat er elk jaar bij de 
Korenwinde een vocaal concert zal worden georganiseerd in samenwerking met de Vrienden 
van het Lied. Zo hopen beide organisaties elkaar te ondersteunen bij het aantrekken van 
meer publiek voor zangrecitals. De programmaboekjes voor deze concerten zullen worden 
gemaakt door de VvhL. Bij het concert op 23 april zag dat er alvast erg mooi uit.  
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Jaarrekening over de periode 1 augustus 2021 t/m 31 juli 2022 
 
Balans 
 
Balans t/m 31-07-2022      Balans t/m 31-07-2021 
         
Code Omschrijving Activa Passiva Activa Passiva 
0010 Vleugel (Pleyel) 0,00   0,00   
1000 Kas 248,90   264,00   
1100 Triodos bankrekening 17.485,78   21.001,87   
1350 Overige vorderingen 40,00   554,00   
      
0500 Kapitaal  406,00  406,00 
0510 Algemene reserve  5.654,07  10.227,76 
0520 P.C. Vis fonds  3.281,86  3.281,86 
0530 Pianofonds  3.500,00  3.500,00 
0540 Lening NPB Rhenen  2.750,00  2.750,00 
0800 Voorziening ivm Corona  1.652,75  1.654,25 

1710 
Vooruit ontvangen 
abonnementsgelden  300,00    

1715 Vooruit ontvangen donaties  30,00    
1720 Vooruit ontvangen kaartverkoop  20,00    
1760 Overige nog te betalen bedragen  180,00    
  Saldo  17.774,68  17.774,68 21.819,87  21.819,87 
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Baten en lastenrekening 
 
Code Omschrijving Verlies Winst Verlies Winst 
4200 Vergoeding uitvoerenden 9.367,05   7.181,25   
4210 BUMA kosten 389,33   51,95   
4211 Diverse kosten musici 210,00   70,00   
4220 Concertkaartjes en -programma's 19,20   0,00   
4230 Huur locaties 720,00   600,00   
4270 Catering kosten 56,52   0,00   
4320 Kosten folders en flyers 84,91   223,84   
4330 Lidmaatschap RBT 151,25   75,63   
4340 Website kosten 144,47   144,47   
4350 Kosten Facebook 83,82   0,00   
4400 Bestuurskosten 37,70   19,92   
4410 Portokosten folders 107,21   154,63   
4420 Kantoorbenodigdheden 13,50   19,46   
4980 Bankkosten 164,43   164,66   
4981 Cango - transactiekosten 3,00   15,00   
4982 e-boekhouden, kosten 138,00   138,01   
4983 Kosten Sum Up 3,35   0,00   
4990 Diverse kosten 517,97   45,01   
      
8000 Opbrengst kaartverkoop  4.360,00  2.972,00 
8005 Opbrengst abonnementen  0  1.005,00 
8010 Opbrengst catering  32,02  0 
8100 Subsidies  2.221,00  9.870,00 
8200 Donaties  1.025,00  2.162,01 
9000 Ontvangen rente  0,00  0,04 
9998 Eindresultaat (verlies) 4.573,69 8903,83 (winst)  
         
  Saldo  12.211,71 12.211,71 16.009,05 16.009,05 

  



 
 

11 

Toelichting bij de jaarrekening 2021-2022 
 
Balans 
0010. Vleugel (Pleyel) 
De vleugel is volledig afgeschreven maar zal vanaf nu weer op de balans staan aangezien hij 
nog steeds gebruikt wordt. 
 
1350. Overige vorderingen 
Deze post behelst een vordering van 40 euro in verband met een nog niet ontvangen 
donatie 
 
0510. Algemene Reserve 
Het verlies bij 9998 in de resultatenrekening is ten laste geboekt van de Algemene Reserve. 
 
0520. P.C. Visfonds 
Het P.C. Vis Fonds is gevormd met een schenking van de heer Vis naar aanleiding van zijn 
afscheid bij zijn werkgever. Aan deze schenking zijn voorwaarden verbonden, n.l. dat dit 
fonds bestemd wordt voor die culturele activiteiten, die vernieuwende karakteristieken 
hebben en niet zonder een bijdrage van dit fonds doorgang kunnen vinden, een en ander ter 
beoordeling van het bestuur. 
In het huidige boekjaar is het fonds niet aangesproken. 
 
0530. Pianofonds 
De vleugel (Pleyel) is geheel afgeschreven. Het bestuur heeft een fonds gecreëerd als 
voorziening voor kosten aan de piano zoals renovatie of vervanging.  
 
0540. Lening NPB 
In september 2008 is een renteloze lening ontvangen van de Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap NPB Rhenen, met wie tevens een bruikleenovereenkomst voor de 
vleugel is aangegaan. De overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar en wordt daarna 
stilzwijgend verlengd, tenzij een van beide partijen de overeenkomst opzegt. In dat geval 
geldt een opzeggingstermijn van een jaar. De lening is terugvorderbaar als de 
bruikleenovereenkomst opgezegd wordt. 
Het afgelopen jaar is de rechtspersoon, die het gebouw De Vlam beheert, veranderd in 
“Stichting Podium de Vlam”. In overleg is overeengekomen dat de bruikleenovereenkomst 
en de lening naar deze stichting overgaan.  
 
0800. Voorziening i.v.m. corona 
Corona is nog niet weg, of er nog een golf aankomt is onduidelijk. Daarom blijft het corona-
fonds bestaan om eventuele toekomstige kosten te dekken.  
 
1760. Overige nog te betalen bedragen 
Dit betreft een nog te betalen factuur voor de zaalhuur van een tweetal concerten. 
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Baten en lastenrekening 
 
4200. Vergoeding uitvoerenden 
De vergoeding uitvoerenden was dit jaar vrij hoog. Het eerste concert (Prisma Trio) is door 
de corona-maatregelen dubbel uitgevoerd tegen een gage van 150%, verder lag het niveau 
van de musici erg hoog en was de gage marktconform.  
 
Komend seizoen zullen musici aangetrokken worden waarvoor de gages wat lager liggen, 
zonder in te boeten aan kwaliteit, zodat Stichting Concerten de Korenwinde niet al te erg op 
haar reserves inteert. Dit is nodig omdat sinds corona de belangstelling van het publiek 
helaas verminderd lijkt, en ook omdat de Korenwinde geen subsidie meer ontvangt van 
Fonds Podiumkunsten.  
 
4320. Kosten folders en flyers 
Dit seizoen zijn de kosten folders en flyers lager dan vorig seizoen omdat het bestuur 
gekozen heeft voor een eenvoudige flyer die goedkoper in drukkosten is en waarvan de 
verzendkosten lager liggen.  
 
8005. Abonnementen 
Vanwege de onzekerheid als gevolg van de corona-pandemie heeft het bestuur besloten om 
voor dit seizoen geen abonnementen te verkopen: het is lastig om mensen hun geld terug te 
geven als concerten worden afgelast, bovendien moeten we precies weten hoeveel 
bezoekers we bij een concert kunnen verwachten in verband met het gelimiteerde 
bezoekersaantal. Bij een abonnement voor een x aantal keuzeconcerten is dat erg lastig. In 
het komende seizoen zijn er wel abonnementen te koop, maar uitsluitend voor de volledige 
concertserie.  
 
8100. Subsidies 
Helaas heeft het Fonds Podiumkunsten de aangevraagde subsidiering voor de jaren 2022 en 
2023 niet toegekend. Daardoor zal de Korenwinde de komende twee jaar moeten interen op 
de reserves. De hoop is dat de subsidie voor 2024 en 2025 weer wordt toegekend. 
De gemeente Rhenen heeft dit seizoen een subsidie van 1500 euro toegekend waar Stichting 
De Korenwinde erg blij mee is. 
 

Subsidieverlener Bedrag 
FPK: Subsidie concerten 721 
Stichting cultuurplatform gem. Rhenen  1.500 
Totaal 2.221 

 
 
8200. Donaties 
 

Jaar Bedrag donaties 
2016-2017 2.252 
2017-2018 1.531 
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2018-2019 1.640 
2019-2020 1.889  
2020-2021 2.162  
2021-2022 1.025 

 
In het seizoen 2020-2021 zijn grote bedragen aan donaties ontvangen omdat veel bezoekers 
hun geld bij door corona afgelaste concerten niet terugvroegen. Maar over de linie zien we 
elk jaar een teruggang in donaties. Landelijk zien we dat dit bij alle goede doelen speelt. De 
verwachting is dat ook de komende jaren de donaties zullen verminderen. 
 
9998 Eindresultaat 
Door de hogere kostprijs van de concerten en door misgelopen subsidies is dit jaar een 
verlies ontstaan van 4573,69 euro. In de balans is dit terug te vinden als vermindering van de 
Algemene Reserve. 
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Concertactviteiten 2018-2021 
 
2020-2021 Schoppenvrouw met Ekaterina Levental 
  Daria van den Bercken – piano 
  BECEL-trio (fluit, altviool, harp) 
  alle andere concerten zijn in verband met corona verplaatst naar seizoen  

2021 – 2022 
 
  Extra zomerconcert: Nicolas van Poucke – piano met een Chopinprogramma 
 
 
2019-2020 Prokofjev-programma rondom Abbie de Quant – fluit 

Felix Justin – piano 
Duo Pieter-Jan Belder – klavecimbel en Rie Kimura – viool 
Tango Aliado 
Extra anderhalvemeterconcert: Peter Gijsbertsen – tenor en Hans Eijsackers -
piano, Winterreise – Schubert 

 
2018-2019 Cracow Trio 

De Groote Oorlog 
Dostojevski Strijkkwartet 
‘De Grens’ met Ekaterina Levental 
BRON Saxofoonkwartet 
JUBILEUMCONCERT t.g.v. 20 jaar Korenwinde: ‘Icarus’ 
Yang Yang Cai – piano  
Venturis Trio – ‘Lenteconcert’ 

 
 
 
 
Alle concertactiviteiten vanaf de oprichting van De Korenwinde (1999) zijn te vinden op onze 
website: https://korenwinde.nl/archief/ 

https://korenwinde.nl/archief/

