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Voorwoord 

Het eerste weekend van juli 2020 zou de 10e editie, en daarmee de extra feestelijke editie, 

van FestiValderAa plaatsvinden De coronacrisis gooide echter roet in het eten en we 

moesten de editie 2020 annuleren. De voorbereidingen voor FestiValderAa 2020 waren eind 

2019 al begonnen. Door het productieteam was inmiddels een concept programmering 

uitgewerkt en er was al veel denkwerk en voorbereidingstijd gestopt in het neerzetten van 

een onvergetelijke tiende editie.  

Op het moment van afgelasting (april 2020) waren we nog geen verplichtingen aangegaan 

richting artiesten en leveranciers. Ook hadden we de marketingactiviteiten opgeschort en 

was de kaartverkoop nog niet begonnen. Desalniettemin waren er wel kosten gemaakt.  

We zijn bijzonder dankbaar dat de provincie Drenthe en de gemeente Aa en Hunze ons zijn 

blijven steunen in het afgelopen jaar. Daarmee konden we aan onze reeds aangegane 

verplichtingen voldoen.  

In dit jaarverslag dus geen terugblik in woord en beeld op een prachtig festivalweekend. Wel 

een korte beschrijving van de activiteiten en de financiën over het afgelopen jaar. 

Ondanks de afgelasting van editie 2020 hebben we het afgelopen jaar een aantal stappen 

kunnen maken die de toekomstbestendigheid van het FestiValderAa ten goede komen. Ten 

eerste hebben we gewerkt aan onze visie en missie. Daarnaast zijn we zeer verheugd met 

de toekenning van een meerjarige subsidie van het fonds Podiumkunsten.  

Vooruitkijkend, op de vraag hoe FestiValderAa 2021 (2, 3 & 4 juli) er uit gaat zien en of we 

dan nog steeds leven in een anderhalvemetersamenleving, is het antwoord nog niet definitief 

te geven. Wij doen er in ieder geval alles aan om, in nauw overleg met de gemeente en 

provincie, een vorm te vinden die recht doet aan de optredens, de sfeer en de beleving die 

bij het FestiValderAa horen. 

 

 

  

Henk Jongebloed 

Initiator en artistiek leider 

FestiValderAa 

 

Jojanneke Braam 

Zakelijk leider FestiValderAa 

Johan Knijp 

Voorzitter Stichting Andere 

Activiteiten Schipborg 

 

Schipborg, april 2021 
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1. FestiValderAa 

FestiValderAa is een driedaags muziek-, theater- en natuurfestival dat sinds 2011 jaarlijks in 

het eerste weekend van juli wordt georganiseerd in Schipborg. Drentenaren, festivalgangers 

en toeristen uit heel Nederland ontmoeten hier podiumkunstenaars die hun werk tonen op 

het speciaal daarvoor ingerichte festivalterrein en op locaties in en rond het dorp.  

FestiValderAa is in negen jaar uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement van 

regionale én landelijke betekenis. We zijn een toegankelijk driedaags festival midden in de 

Drentse natuur, waar gedreven nieuwe en gevestigde kunstenaars zich op muzikaal, 

beeldend en theatraal vlak presenteren in een unieke context en voor een brede doelgroep. 

Daarnaast is er een uitgebreid randprogramma met kunst-, cultuur- en natuuractiviteiten voor 

alle leeftijden. 

 

2. FestiValderAa 2020 

2.1 Editie 2020 afgelast 

Van 3 tot en met 5 juli 2020 zou de tiende editie van het FestiValderAa plaatsvinden. Het zou 

een jubileum waardige editie worden. De coronacrisis gooide echter roet in het eten. Tot op 

het moment van afgelasting is er hard gewerkt aan de voorbereidingen. Door het 

productieteam was er al veel denkwerk en voorbereidingstijd gestoken in het neerzetten van 

een onvergetelijke tiende editie.  

Echter met de berichtgeving vanuit de overheid 

op 23 maart 2020 werd het duidelijk dat de 2020 

editie op losse schroeven kwam te staan. De 

gezondheid en veiligheid van vrijwilligers, makers, 

publiek, dorpsbewoners van Schipborg en het Aa-

team staat bij ons altijd voorop. Het bleek niet 

mogelijk om de gezondheid en veiligheid te 

waarborgen en de voorbereiding van het festival 

door te zetten. 

Naast de teleurstelling vanwege het wegvallen 

van al het moois dat wij het publiek in het 

vooruitzicht hadden gesteld, maakte het echter 

ook een eind aan de onzekerheid. Het was een 

verstandige beslissing te annuleren, maar met 

pijn in ons hart. Door alle maatregelen van de 

RIVM, de financiële risico’s voor de stichting en 

het sentiment in het dorp, hadden we geen andere keuze. 

In bijlage A is het persbericht opgenomen dat we begin april 2020 hebben verstuurd aan alle 

betrokkenen met de mededeling dat de jubileumeditie wordt verplaatst naar 2021. 

 

Facebook FestiValderAa -  3 juli 2020 
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2.2 Financiën / Jaarrekening 

Op het moment van afgelasting (april 2020) waren we nog geen contractuele verplichtingen 

aangegaan richting artiesten en leveranciers voor de aanstaande editie van FestiValderAa. 

Ook hadden we de marketingactiviteiten opgeschort en was de kaartverkoop nog niet 

begonnen. Desalniettemin waren er wel kosten gemaakt. Voor de betrokken zzp’ers die 

werken voor FestiValderAa is het wegvallen van het festivalseizoen nog het meest 

dramatisch. 

We zijn bijzonder dankbaar met de coulance vanuit de overheden in het omgaan met 

toegezegde subsidies. De provincie Drenthe heeft haar toegezegde subsidie uitgekeerd en 

gemeente Aa en Hunze is ook nog bijgesprongen een financieel gat te dichten. Dat is een 

groot geluk voor het festival, want ondanks dat we tijdig de hand op de knip hebben gedaan, 

zijn er natuurlijk in aanloop naar het festival al kosten gemaakt of verplichtingen aangegaan.  

We zijn blij dat we ons al jaren betrokken crew voor 80% konden compenseren in hun 

inkomstenderving. Al met al konden we het boekjaar met een klein positief saldo afsluiten. 

In de bijlage B zijn de belangrijkste elementen van de jaarrekening 2020 samengevat. 

 

2.3 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 

FestiValderAa is bijzonder trots dat we afgelopen jaar een 

subsidie toegekend hebben gekregen vanuit de meerjarige 

festivalsubsidies 2021-2024  van het Fonds Podiumkunsten 

(FPK). Dat betekent dat we vanaf 2021 gedurende 4 jaar 

jaarlijkse een subsidie van 25.000 EURO ontvangen van 

FPK. 

Deze nieuwe subsidieregeling van FPK is erop gericht 

meer recht te doen aan de grote verscheidenheid die de 

festivalsector steeds meer kenmerkt: “Festivals vervullen een belangrijke functie voor een 

sterke, gezonde podiumkunstensector. Ze vormen een stevig, landelijk gespreid, netwerk 

van presentatieplekken. Festivals stellen makers en gezelschappen in staat om een continue 

speelpraktijk en publiek op te bouwen. Ze bevorderen ook het makersklimaat in de eigen 

omgeving, onder andere door onderlinge samenwerking en met talentontwikkelingstrajecten 

of bijzondere producties” 

Alle adviezen en toekenningen van de meerjarige subsidies 2021-2024 zijn terug te lezen op 

de website meerjarige subsidies 2021-2024 fonds podiumkunsten 

 

 

 

https://meerjarig.fondspodiumkunsten.nl/
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3.  Organisatie 

FestiValderAa wordt georganiseerd door Stichting Andere Activiteiten Schipborg. Op 30 

september 2020 bestond het bestuur uit: 

- Voorzitter   : Jan Wim ten Kate  

- Secretaris   : Eddy Elsinga 

- Penningmeester : Martin van der Spek 

- Bestuurder    : Pieke van der Veen 

- Bestuurder    : Johan Knijp  

De dagelijkse leiding van FestiValderAa is in handen van een artistiek leider en een zakelijk 

leider. Voor editie 2020 waren dit: 

- Artistiek leider  : Henk Jongebloed 

- Zakelijk leider   : Jojanneke Braam 

Naast zakelijk en artistiek leiding worden op projectbasis tijdelijke krachten ingehuurd welke 
tijdens het festival  worden ondersteund door circa 150 vrijwilligers. 

De bestuursleden werken onbezoldigd voor de stichting en het productieteam (“Het Aa-

team”) werkt op projectbasis. FestiValderAa is in bezit van de ANBI-status (Algemeen Nut 

Beogende Instelling) voor culturele instellingen hetgeen donaties aan het festival voor de 

donateur (mogelijk) fiscaal aantrekkelijk maakt. 

Omdat het bestuur waarde hecht aan een evenwichtig en gezond toezicht op de organisatie, 

werkt het volgens de richtlijnen van de Code Cultural Governance. De stichting biedt binnen 

de organisatie ruimte aan professionalisering en talentontwikkeling voor crew, vrijwilligers, 

bestuur. Ook biedt de stichting ruimte aan talentontwikkeling van artiesten. De stichting 

onderschrijft de Fair Practice Code als handvat om de organisatie te professionaliseren en 

de bedrijfsvoering te verbeteren en past de kernwaarden daarvan toe. De stichting zet zich 

dan ook in voor Fair Pay, Fair Share en Fair Chain. De stichting gelooft in een eerlijke, 

duurzame en transparante bedrijfsvoering en houdt op een respectvolle, solidaire en 

vertrouwelijke manier rekening met de belangen van makers en andere culturele 

organisaties.  



 

 

Pagina 7 van 9 

 

Bijlage A | Persbericht d.d. 14 april 2020 
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Bijlage B | Jaarrekening 2020 Stichting AAS 
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