Stichting Frank van der Wal Fonds 2021
Overzicht van bestedingen 2021 en voorgenomen bestedingen 2022 en later met toelichting
Met het overlijden van Frank van der Wal op 22 april 2017 is de stichting tot leven gekomen. Deze is
met de door de oprichter nagelaten €400.000 in de loop van 2017 begonnen met het (doen) organiseren van culturele evenementen in Apeldoorn en omgeving. In 2021 zijn nieuwe toezeggingen gedaan
en oude en nieuwe toezeggingen uitgevoerd.
Door bijdragen van het fonds in 2021 werden tentoonstellingen mogelijk gemaakt in ACEC, werd een
concert georganiseerd (Anastasia Feruleva en Frank van de Laar), een prijs uitgereikt aan een jonge
componist op de Young Composers Meeting van de Ereprijs, het maken van een CD mogelijk (Rik
Kuppen), het Euregio project ‘Der Krieg bleibt’ gesteund (Pier Pennings en Anke Land), “Luisteren naar
van Gogh” tijdens de muziekzomer van het NJON en NJO Workout Sessions 2021 mogelijk, als ook de
eigen productie Apeldoornse Bosch en het Oratorium of Corona(tion) van diverse verenigingen
(Schouwburg Orpheus), een programmaboekje voor de tentoonstelling in museum CODA van de
vakgroep Keramisten en een optreden van Remy van Kesteren bij de animatie ‘The Red Turtle’ (Gigant).
Er is gereserveerd voor een concert, voor een jubileum en een geluidsinstallatie van een koor, voor
het ontwikkelen van een app voor kunst in de openbare ruimte, voor prijzen voor jonge componisten,
een muziekfestival, een toneelvoorstelling, een project van twee kunstenaars, een zomerexpositie van
Apeldoornse kunstenaars, een bijdrage voor het juniorpaleis van het in 2022 te heropenen Museum
Paleis Het Loo.
Dit heeft tot de volgende baten, lasten, bestedingen en reserveringen ultimo 2021 geleid:
Dividenden
Totaal baten 2021:
Concerten
Overige culturele evenementen
Organisatie/bestuur
Bankkosten
Totaal bestedingen 2021:

508
€508
5.677
47.827
650
2.777
€56.931

Gereserveerd voor de toezeggingen en concrete voornemens vanaf 2022: €109.818.
Omdat sprake is van een vermogensfonds hoeft geen balans te worden gepubliceerd.
Apeldoorn, 11 februari 2022
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