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INLEIDING
Inleiding

Philomela begon in januari 2008 vanuit een
huiskamer. Sindsdien groeiden we uit tot een
steeds professionelere organisatie, die elf
verschillende producties ontwikkelde en in 385
voorstellingen meer dan 35.000 mensen bereikte.
Met onze producties dragen we bij aan de
levensvreugde en waardigheid van ouderen in
zorginstellingen, laten we kinderen
kennismaken met klassieke muziek en geven
we onder meer migranten een podium. En waar
dat kan, brengen we deze mensen met elkaar in
contact.
Dit is precies waar Philomela voor staat:
klassieke muziek als middel om mensen en
kunstvormen met elkaar te verbinden.
In dit beleidsplan vindt u veel ambitie. Wij zijn er
namelijk van overtuigd dat we de goede
dingen doen – en die goede dingen willen we
graag verder uitbouwen. In méér voorstellingen
in méér zorginstellingen, in nieuwe producties
en in een nog professionelere organisatie.
Wij hopen dat onze partners, sponsoren,
donateurs en de fondsen waarop we een beroep
doen ons in staat zullen stellen onze ambities
waar te maken en nog meer oude, jonge en
andere (buiten)gewone mensen blij te maken
met onze producties.
Merel Huizinga
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SAMENVATTING

Missie
Stichting Philomela gelooft in de kracht en
schoonheid van kunst en muziek en produceert
concerten op het snijvlak van kunst,
geschiedenis, literatuur, filosofie en muziek.
Zij verbindt mensen via klassieke muziek. Dit doet
zij onder meer met muziekproducties vóór en
mét bewoners van zorginstellingen, scholieren en
migranten en concerten waarin muziek- mensen,
culturen en kunstvormen verbindt.
Philomela is een culturele ANBI met een directeur,
een bestuur, een aantal gedreven vrijwilligers en
enkele betrokken zelfstandigen.
Huidige producties
Philomela draagt haar missie uit in vier vaste
producties:
Amour: een muziekuitvoering vóór en mét bewoners van zorginstellingen; soms gecombineerd met
scholieren of dieren.
Klassiek in West: concerten waarin we bijzondere
verbindingen leggen tussen mensen, culturen en/of
kunstvormen.
Van Amstel tot Wolga: een uitvoering waarin Nederlandse dichters een ontmoeting aangaan met grote
Russische dichters en componisten, soms
gecombineerd met een scholenprogramma.
Tulpen uit Istanbul: een muziekprogramma met
muziek van Nederlandse en Turkse klassieke en
moderne componisten.
2017-2019: uitbreiding en nieuwe producties
In de periode 2017-2019 gaat Philomela het
draagvlak voor muziek in de zorg, op scholen,
muziek met migranten en muziek verbreden.
Dat doet zij door:
- het aantal voorstellingen van de vier vaste
producties (met name Amour) flink uit te breiden
- nieuwe producties te ontwikkelen of uit te
breiden. In deze nieuwe producties staan
interculturele ontmoetingen centraal. Zo wordt de
productie Tulpen uit Istanbul uitgebreid met een
variant voor scholen, waarbij leerlingen van
verschillende achtergronden kennis maken met
elkaars muziektraditie en samen een uitvoering

geven in een – bij voorkeur echte –
concertlocatie.
Philomela doet dit – als altijd – met
professionele musici, met toegankelijkheid voor
een breed publiek en een educatief element.
Ook blijft Philomela samenwerken met een
brede waaier aan maatschappelijke en culturele
organisaties.
Randvoorwaarden
Philomela maakt mooie voorstellingen en wil
daarmee uiteraard zoveel mogelijk mensen
bereiken. Daarom wil en moet Philomela
investeren in marketing, een grotere
naamsbekendheid, een hechte – en bij voorkeur
meerjarige - relatie met haar financiers en een
nog betere inzet van haar ambassadeurs als
Erik Scherder- neuropsycholoog, Henk van Os kunsthistoricus, Ed Spanjaard –dirigent en
Elmer Mulder- voormalig ziekenhuis
bestuurder.
Financiën
Dit alles kan niet zonder een sterkere financiële
positie. Hiertoe zetten wij in op een
professionalisering van onze fondsenwerving
en een nog betere relatie met onze betrokken
partners, sponsoren en vrienden. Hierbij gaat
het om wederzijdse versterking.
Voor ondernemers kan dat bestaan uit
positionering van de ondernemer als sociaal
bedrijf, media aandacht, visibiliteit bij
potentiële klanten (theaters, zorginstellingen,
bibliotheken, ziekenhuizen etc) en een
kans voor relaties en werknemers van de
ondernemer om in contact te komen met elkaar
en bijzondere muziekproducties.
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Missie
Muziek is tijdloos en raakt iedereen ongeacht
leeftijd, culturele achtergrond of mobilliteit
Stichting Philomela maakt klassieke
muziekproducties die toegankelijkheid
combineren met kwaliteit en diepgang.
Philomela wil mensen verbinden en blij
maken met producties met een boodschap en
een zoektocht naar wat belangrijk is. Philomela
maakt onder andere muziekproducties vóór en
mét bewoners van zorginstellingen, scholieren
of migranten en verzorgt concerten waarin de
verbinding wordt gezocht met kunst, filosofie,
geschiedenis of dichtkunst.
Zo bereikt Philomela een enthousiast publiek,
draagt bij aan de waardigheid van ouderen in
zorginstellingen, laat kinderen kennismaken met
muziek en schept waardering voor Nederlandse
en buitenlandse culturen. Door mensen te
verbinden middels muziek levert Philomela een
bijdrage aan het maatschappelijk welzijn.
De komende jaren wil Philomela het draagvlak
verbreden voor muziek in de zorg, voor muziek
met kinderen, voor muziek van migranten en
voor muziek in het algemeen. Dat klinkt
hoogdravend, maar dat is wat we nu al bijna
tien jaar doen op kleine schaal. Wij maken deze
schaal graag groter.
Om dat te bereiken willen wij het aantal
voorstellingen in de jaren 2017 tot en met 2019
verhogen met ruim 50 %.

2009 - 2010 Old Boy. Co-productie met De Nieuw
Amsterdam
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Organisatie
Tien jaar geleden (januari 2008) begon Merel
Huizinga Philomela letterlijk vanuit haar
huiskamer. Sindsdien is Philomela uitgegroeid
tot een stabiele organisatie die jaarlijks meer
dan 60 voorstellingen geeft. Philomela heeft
sinds haar oprichting met 385 voorstellingen
verdeeld over 11 producties meer dan 35.000
mensen bereikt

2008 museum Boymans van Beuningen.

De stichting werkt zonder winstoogmerk en
heeft de status van Algemeen Nut
Beogende Instelling (Culturele ANBI). Philomela
heeft een dagelijks bestuur, waarin vijf leden
zitting hebben. Directeur is Merel Huizinga.
Zij is de drijvende kracht achter de activiteiten
van de stichting, werft fondsen en sponsors,
stuurt de medewerkers aan en treedt
regelmatig op als mezzosopraan in producties
van Philomela.
Philomela heeft niemand in loondienst.
De stichting werkt met een groot aantal
gedreven vrijwilligers en enkele betrokken
zelfstandigen. Ook biedt de stichting in
samenwerking met de Dienst Werk en Inkomen
werkervaringsplaatsen aan. De professionele
musici met wie Philomela werkt, worden
betaald voor hun optredens.
Huidige producties
De afgelopen jaren is veel tijd geïnvesteerd in
de productie ‘Amour ‘. Er is veel vraag naar deze
productie en dit biedt ruimte om de bestaande
producties uit te breiden en nieuwe producties
te ontwikkelen.

De huidige producties zijn:
Amour
Amour is een muziekuitvoering voor en mét
bewoners in zorginstellingen, waarbij
interactie met de bewoners voorop staat.
Amour kent drie subproducties:
L’Amour est un Oiseau:
een muziekproductie waarin professionele
musici voor en met ouderen in zorginstellingen
een aantal bekende en minder bekende
klassieke werken uitvoeren en toelichten. Op
dit moment zijn er zo’n vijftig optredens per
jaar. Dat aantal groeit de komende jaren tot
circa zestig voorstellingen.
Amour Dieren: een pilot voor ouderen waarin
dieren centraal staan. Er zijn huisdieren
aanwezig, die op schoot kunnen. Hierdoor
wordt de muziek intenser beleefd en
hersenactiviteit extra gestimuleerd. Na vier
pilot voorstellingen in 2016, verdubbelt dit
aantal de komende jaren.

2009 - heden. L’Amour est un Oiseau

2016 - heden. Amour Dieren

Amour Oud en Jong: leerlingen van een
basisschool of een vmbo-vakschool in een
krachtwijk krijgen muzieklessen en werken toe
naar een uitvoering in een zorgcentrum in de
buurt. Naast het musiceren maken de kinderen
kennis met alle aspecten die komen kijken bij
het organiseren en uitvoeren van een concert.
De twee pilot voorstellingen uit 2016 groeien
naar tien voorstellingen in 2019.
Kastanjehof april 2017 : ‘Het publiek bestond uit
ouderen die niet of nauwelijks de deur uit kunnen.
Verder mensen met een verstandelijke beperking
die gewoonlijk niet naar klassieke muziek
luisteren en bezoekers van buiten.... Het
programma was een mooie afwisseling van
bekende en minder bekende liederen. Een uitleg
over de oorsprong van de liederen en
componisten maakte het geheel nog
levendiger. Er werd zelfs gedanst op muziek en
door de mensen in rolstoelen mee bewogen.

2015 - heden. Amour oud en jong

Merel en Dessy gingen heel leuk in op eigen
initiatieven vanuit het publiek. Ze bleven na het
programma nog spontaan door zingen en
spelen. Na afloop ging er nog een groepje door
met zingen. We willen ook de sponsors extra
bedanken dat dit concert mogelijk is gemaakt
voor onze mensen! ‘ Ineke Engbers en Gerda
Auf der Springe
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Van Amstel tot Wolga
In ‘Van Amstel tot Wolga’ gaan Nederlandse
dichters een ontmoeting aan met gedichten
van Poesjkin en Tolstoi, op muziek gezet door
grote Russische componisten. De dichters Simon
Mulder (Feest der Poëzie en finalist Poetry Slam
2016) en Mieke van Zonneveld (winnares
Thuringprijs 2014) reageren op de Russische
gedichten met eigen werk. Deze serie vindt
in 2017 voor het laatst plaats. Wel is de voorstelling herneembaar.

2016 - heden. Van Amstel tot Wolga

Van Amstel tot Wolga met middelbare scholen
Een pilot waarin leerlingen van middelbare
scholen dichtlessen krijgen en daarna deelnemen aan een dichtwedstrijd met als
thema eenzaamheid. De leerlingen dragen
hun winnende gedichten zelf voor tijdens de
voorstelling.
Tulpen uit Istanbul
In de zestiende eeuw leerde Nederland de tulp
kennen dankzij contact met de Turken. De tulp
is tegenwoordig overal in het westen te vinden,
maar de Turkse muziek is nauwelijks bekend. Het
programma Tulpen uit Istanbul is een reis door de
Turkse en Westerse muziektraditie.
Met muziek van een aantal hedendaagse (Turkse)
componisten zoals Utku Aşuroğlu (1986), Theo
Loevendie, Gyorgy Kurtag, Meliha Doğuduyal
(1959). Deze serie groeit van twee concerten in
2016 naar vijf in 2019

Klassiek in West
Klassiek in West biedt verschillende concerten
waarin een bijzondere verbinding wordt gelegd.
De verbinding is steeds anders: dichters met
musici, gelovigen met twijfelaars, Syriërs met
Nederlanders, dansers met zittenblijvers en
zo meer. We werken samen met lokale ondernemers. In 2016 waren er zes voorstellingen.
Wij willen dat uitbreiden tot tien per jaar.

2014 - 2017. Van Amstel tot Wolga.
Voortgezet onderwjs

Tulpen uit Istanbul. Theater Zuidplein

.
2016 - heden. Klassiek in West. Tango feest
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Nieuwe producties, uitbreiden
bestaande producties
Philomela werkt voortdurend aan nieuwe
producties die aansluiten bij haar missie.
Hierbij werken we samen met andere
organisaties. In 2017-2019 willen we de
volgende producties realiseren:
Het Zwaluwkoor: met vluchtelingen,
Amsterdammers en expats

en eten). Nederlanders maken kennis met de
Somalische cultuur en Somaliërs integreren.
Gepland 2018-2019.
Het Temmen van de Os: deze voorstelling is
gebaseerd op tien prenten waarin het vangen
en temmen van een os is uitgebeeld. De os als
metafoor voor onze onrustige geest.
De bekendste versie is van de twaalfde eeuwse
Chinese zenmonnik Gyoan Shiyuan. Hij schreef
bij elk plaatje een gedicht en een begeleidende
tekst. Pilot in 2017

2016 - heden. Sounds of Syria en Zwaluwkoor

Sadaqa: een muziekproductie met Joodse en
Islamitische muzikanten. Met componist Jeff
Hamburg. Religie als bindmiddel in plaats van
splijtzwam. Pilot op 22 okt 2017 in Amsterdam.
I imagine: een project met beeldende kunst met
kunstenaar Berend Strik 2019

Vanaf 2017. Het Temmen van de Os

‘Tulpen uit Istanbul voor scholen’: leerlingen
met diverse achtergronden maken kennis met
elkaars muziek en geven een uitvoering in een
echte concertlocatie. Met Stichting Antre 2018.
Vervolg op onze productie ‘Tulpen uit Istanbul’
PPRFFFF : een futuristische productie met Prof
Russolo en Eye Filmmuseum. Op basis van
rechtenvrije films met muziek van Philomela.
Planning 2019
Sounds of Somalia: met de makers van de documentaire Africa is You, de Federatie van
Somalische Associaties Nederland (FSAN) en de
NTR. Een evenement met muziek, film, gesprek

2014 - heden. Tulpen uit Istanbul
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Groei aantal voorstellingen

Stichting Feest der Poëzie, Openbare Bibliotheken, Eye Filmmuseum, Federatie van
Somalische Associaties Nederland Gastvrij Oost
Stichting Cordaan, Amstelring

De beoogde groei van het aantal
voorstellingen verloopt als volgt:
Aantal voorstellingen

‘16 ’17 ‘18 ’19

L’Amour zorginstellingen 45 50
L’Amour dieren
4 8
L’Amour oud jong
2 4
Klassiek in West
6 8
Amstel tot Wolga
10 2
Tulpen uit Istanbul
2 3
Nieuw
- 4
Totaal
69 79

55
10
8
8
0
4
6
91

58
13
10
10
0
5
10
106

Bij alle huidige en nieuwe producties staan
drie aspecten centraal:
Kwaliteit
Philomela staat voor hoogwaardige producties
met professionele musici. Wij zullen deze hoge
standaard altijd vasthouden. Wij vinden het belangrijk om de musici die met ons werken reëel te
honoreren.
Toegankelijkheid
Wij produceren laagdrempelige en ontspannen
voorstellingen die een brede doelgroep aanspreken. Hiertoe treden wij op in bijzondere locaties
(zorginstellingen, scholen, kerken, bibliotheken
e.d.). Zo maken wij klassieke muziek bereikbaar
voor iedereen.
Educatie
Educatie is een wezenlijk onderdeel van onze
voorstellingen: in muziek- en dichtlessen op
scholen, de toelichting in de verzorgingshuizen
en de aandacht voor niet Westerse
muziektradities..
Samenwerking
Door de samenwerking met andere
organisaties wordt het maatschappelijke
draagvlak vergroot. Philomela werkt ook in de
periode 2017-2019 samen met andere culturele en maatschappelijke
organisaties, onder meer:
10

Ondernemerschap en organisatie
Wat is voor dit alles nodig? Wij hebben ons
voor de komende jaren een drie doelen gesteld:
1 Versterking organisatie en personeel
2 Marketing en communicatie optimaliseren
3 Financiële positie versterken
ad 1 Versterking organisatie en personeel
Versterken concertorganisatie: onze
contacten uitbouwen en stroomlijnen om
meer instellingen te bereiken. Wij gaan een
projectleider aanstellen om interne projecten
goed te stroomlijnen.
Ter versterking van de continuïteit van de
groeiende kantoororganisatie is verdere professionalisering geboden.
Het vinden en begeleiden van vrijwilligers is
tijdrovend . We zoeken meer vrijwilligers die
hun taken zelfstandig uitvoeren.
ad 2 Marketing
We kunnen nog zulke mooie voorstellingen
maken. Dat heeft geen zin als onze
doelgroepen ons niet weten te vinden. We
zullen de komende jaren daarom verder
investeren in marketing en communicatie.
Naamsbekendheid vergroten
Wij zijn actief op sociale media en onderhouden
een website. We streven naar nog meer
aandacht in de media, zowel in de
geschreven, audiovisuele als digitale media.
De hulp van onze ambassadeurs is daarbij van
groot belang. Zo was Philomela te gast bij een
uitzending van Ernst Daniel Smid en toonde
Erik Scherder een slide van Philomela tijdens
een lezing in een afgeladen Concertgebouw

Relatie met onze financiers
Wij hechten veel waarde aan de relaties met
onze fondsen, gemeenten, partners,
sponsors en donateurs. Daarom willen hen waar
mogelijk sterker aan ons binden door hen uit te
nodigen voor de concerten, te betrekken bij de
organisatie daarvan, reacties te sturen, met ze
te praten en te bedanken.
Inzet ambassadeurs en adviseurs
Philomela prijst zich gelukkig met vijf
waardevolle ambassadeurs:
Erik Scherder- neuropsycholoog,
Henk van Os- kunsthistoricus,
Ed Spanjaard- dirigent,
Peter Portegies-neuroloog,
Elmer Mulder- voormalig ziekenhuis
bestuurder.
Wij zetten hen graag in:
Y ~
Y~~~~ 
Y~~ 
lezingen
Y~~~~~
Y ~~
netwerk

ad 3 Versterken financiële positie
De stijging van het aantal voorstellingen en de
professionalisering van de organisatie leiden
tot een verdubbeling van het budget. Van circa
€100.000 in 2016 naar ruim € 200.000 in 2019.
Wij doen dat samen met een aantal partijen:
Fondsen en gemeenten
Philomela wordt al jaren ondersteund door
bijdragen van gemeenten en fondsen.
Zij ondersteunen meestal specifieke
producties. De fondsenwerving wordt verder
geprofessionaliseerd door het aantrekken van
deskundige mensen in de fondsen wereld,
waarbij het aangaan van meerjarige relaties
met fondsen de stabiliteit van de organisatie
versterkt. We vinden het belangrijk om de
fondsen tevoren te betrekken bij onze plannen.
Zodat onze projecten echt gezamenlijk tot
stand komen.

Daarnaast staan adviseurs ons met raad en daad
bij. Zij zijn ondernemers, mensen uit de kunst
en mediawereld, mensen uit de goede doelen
wereld.

Partners
We hebben enkele trouwe partners die
Philomela jaarlijks financieel steunen. Wij
zullen deze partnerships koesteren en
uitbouwen. Daarbij wordt bijzondere aandacht
besteed aan specifieke wensen van de partners
over de te ondersteunen voorstellingen, de
communicatie daarover, aanwezige gasten etc.
Zodat een werkelijk partnership ontstaat dat
voor beide partijen de moeite waard is.

Website
Begin 2016 is een nieuwe website live
gegaan. Deze wordt de komende tijd verder
ontwikkeld.

De doelstelling is om op termijn jaarlijks
€ 100.000 met de partners te genereren.
Bij voorkeur met meerjaren partnerships vanaf
€ 10.000 per jaar.
Sponsors
Philomela heeft meer dan honderd sponsors. Zij
ondersteunen vaak specifieke voorstellingen in
hun omgeving. Philomela zal deze sponsorships
verder uitbouwen en hoopt ook enkele
landelijke sponsors aan te trekken.
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2010 - 2013. Met en Zonder Zon

Begroting

Serviceclubs
We hebben goede ervaringen met Rotary. We willen een langduriger relatie
aangaan met één of meer Rotaryclubs
of andere serviceclubs.

De begroting van Philomela is per voorstelling
opgezet (met een omslag van de
overheadkosten), zodat per voorstelling
duidelijk wordt welke kosten en
opbrengsten ermee zijn gemoeid.
De voorstellingen met scholen en
zorginstellingen hebben grote maatschappelijke
waarde, maar zijn lang niet altijd
kostendekkend. De ontbrekende opbrengsten
worden gedekt uit de bijdragen van fondsen,
partners en sponsors en uit subsidies, donaties
en giften.

Vriendenwervingsactie
Philomela wil ook particulieren voor
langere tijd aan zich binden. Er wordt
een vriendenclub opgezet. Gestreefd
wordt naar een groei van vijftig
vrienden in 2017 naar honderdvijftig in
2019. Daarnaast wordt een crowdfundingsactie opgezet met een
professionele promotiefilm voor meer
incidentele giften van particulieren.

De meerjarenbegroting ziet er gecomprimeerd
als volgt uit:

Philomela meerjarenbegroting 2017 t/m 2019
2017

2018

2019

Algemene kosten

kosten opbrengsten
30.500

kosten
40.900

Ontwikkelingskosten

5.500

6.000

6.500

187.115

234.586

306.383

Kosten concertreeksen
Opbrensten concertreeksen
Bijdragen organisaties / publiek
Bijdragen fondsen
Bijdragen sponsoren
Totaal opbrengsten concertreeksen

27.600
139.400
28.000

Overige opbrengsten
Algemene giften / sponsoring
Inkomsten uit partnerschappen
Totaal overige opbrengsten

7.500
20.000

Totalen

Eindtotalen
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222.500

47.400
138.600
49.000

15.000
50.000
281.486

286.020

235.000
30.000
100.000

65.000
286.020

356.183

130.000
365.000

8.817

4.534
222.500

opbrengsten

221.020

27.500

-615
222.500

kosten
43.300

34.880
148.140
38.000
195.000

223.115

Begroot resultaat

opbrengsten

286.020

365.000

365.000

BIJLAGE

Selectie van financiers 2008- 2016
Partners
Hemubo
Uitvaartverzorging IJmond
Sponsors
AAKO Chemistry
Aerdenhout Apotheek
AFAS
Albron Catering
Anthos Bank
Apotheek Aerdenhout
Apotheek Centrumwaard
Apotheek Groen
Apotheek Guisveld
Apotheek Mediport
Apotheek Overtoomse Veld
Apotheek Veen
Apotheek Wierden
ASML
ASP
ASR verzekeringen
AWS Holding
Bekkers Autoschade
Bennis Uitvaart
Berendsen
Bevergroep BV
Broekmans en van Poppel
Camping Strandbad Edam
Casa Rosso
Certa Legal
Club Church
COD Real Estate BV
de Aanzet
de Nijs Artist management
De Smaakimporteur
Deli XL
Den Helder Airport
Elsevier
Exact
Finnema Uitvaart
Fluor BV
Franchise & Finance
Gemeente Oostzaan
Gemeente Zeevang
Golfstroom Wonen
Graphic
Gunters en Meuser BV

Hartog Brood
Havensteder
Hema
Hooghuys Vastgoed
Huisartsenpraktijk Winkel
IDchecker
ING
Jachthaven Bon
KBM Onderhoud & Renovatie B.V.
Keizersgrachtkerk
Kroon Zonwering
Linnaeus Boekhandel
Luba Uitzendbureau
Maandag Uitzendbureau
Mediq Apotheek Den Helder
Molenaar Vis
Monuta
Monuta van der Luit
Nelis Baltus Tuincentrum
Plus Supermarkt Oosthuizen
Pre Wonen
PrimaCare
Pronk Tulpen
Rabobank Amsterdam, Hoofddorp, Waterland,
Almere, Haarlem
Rijnland Zorggroep
Rotary Amsterdam Zuid
Rotary Bussum
SAHZ Apotheek
Schouten en Nelissen
Siem Steur Staalconstructies
Simac
Smilde Bakery
Sor Woningbouwcoöperatie
Stichting Iton
Strandbad Paviljoen Edam
Tandarts Praktijk Dijkstra
The Bronx
Therapie Taman
UEV Uitvaartverzorging
Unica
Vahlkamp
Van Beelen en Hazenoot
Van Lulling VastgoedVBK Groep
Verhees Notarissen
VNO NCW
Vondelpark Wintertennis
Wasserij Dubbel Blank
Waterlands Weelde
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Welzorg

Wesselingh Installatie
Wildschut Naaimachines
Winkeliersvereniging Almere Buiten
Wooncompagnie
Yakult
Yanmar Europe
Ymere
Young Designers United
Fondsen
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Ambitus Foundation
Ars Donandi
Bavo Stichting Heemstede
Buurtparticipatie Bos en Lommer
Carel Nengerman Fonds
Fonds Sluytermanvan Loo
Fundatie van de Sobbe Santheuvel
Gerrit Blaauw Fonds
Haella Stichting
Hausta Donans Fonds
Hélène de Montigny Stichting
Het Kersjesfonds
MAOC Bylandt Stichting
Marmarafonds
Normafonds
Oranje Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Provincie Utrecht
Rabobank Cooperatiefonds
Rabobank Stimuleringsfonds Haarlem
RCOAK
Rode Loper Amsterdam
Rotarkids
SNS Reaalfonds
Stadsdeel Amsterdam Centrum
Stichting Fonds Nuts Ohra
Stichting Gilles Hondius Foundation
Stichting Havenstraat
Stichting Het Vierkerkenhuis
Stichting Hulp na Onderzoek
Stichting Maak Capelle
Stichting Stad Rotterdam
Stichting Stad Rotterdam Anno 1720
Stichting Wera
Susanne Hovinga Stichting
Van Cappellen Stichting
Van den Berch van Heemstede Stichting
VSBfonds
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