
 

 

Beleidsplan CASD 2019/2020 

Naam 

Stichting Culturele Activiteiten Schouwen-Duiveland 

Postadres: Oude Haven 8 

4301 CK  Zierikzee 

Tel.nr. 0654313961 

IBAN: NL73RABO0336775563 

cultactsd@zeelandnet.nl 

website: casd.nl 

kvk nr 73363359  RSIN 8594.87.234 

Aanleiding 

Gegrepen door de nonnen van de opera 

Het moment dat Martin de Jong voorzitter van de stichting CASD twee jaar geleden een stoet nonnen 
van de Dutch Opera Studio door de straten van Vlaardingen zag trekken, was hij verkocht.  

De man, die nooit eerder een opera had bezocht, was diep geraakt. Met CASD, de stichting Culturele 
Activiteiten Schouwen-Duiveland, wil hij iedereen op Schouwen-Duiveland de kans geven zo'n zelfde 
supermoment te beleven. 

17 december werd CASD officieel opgericht. Met als missie het nóg prominenter op de kaart zetten 
van cultureel Schouwen-Duiveland. Komend jaar gebeurt dat onder meer met het naar Zierikzee halen 
van de kortste opera van de wereld en met het op de bühne brengen van stand-up opera. Fijne 
genres ook voor mensen die opera (nog) helemaal niet kennen. Maar de ambities van CASD gaan 
verder dan dat. In 2020 heeft de organisatie nog een joekel van een evenement in de planning. A la 
het Prinsengrachtconcert in Amsterdam wil de organisatie een Oude Haven Concert op poten zetten 
samen met het Zeeuws orkest. Een pracht van een concert tegen dat monumentale decor. Met 
bootjes vol publiek die in de haven ronddobberen. ,,Dat moet toch een feest worden?”, blikt De Jong 
vooruit.  

Smaken genoeg 

De wensenlijst van de organisatie is nog veel langer. Gedacht wordt aan een jazzfestival, een dag met 
shantikoren, een korenfestival en een gospelmiddag. Smaken genoeg en liefhebbers ook. Bij wijze 



 

 

van voorproefje van de variatie kan er op 31 maart in fiZi worden genoten van het Balkanorkest onder 
leiding van Radomir Vasiljevic. Verder is het vooral opera wat komend jaar de klok slaat. De maand 
mei is door CASD uitgeroepen tot operamaand. In de Nieuwe Kerk in Zierikzee zet de organisatie een 
twee uur durende operabeleving neer.   

 

De algemene wens van de stichting Culturele Activiteiten op Schouwen Duiveland ( CASD)  

Schouwen Duiveland  cultureel nog meer op de kaart te zetten 

 Na onderzoek in het Gemeente archief is vastgesteld, dat op cultureel gebied opvoeringen van 

Opera’s na de 2
e
 wereld oorloog niet meer ten uit voer is gebracht. 

Een klein onderzoek  leverde het resultaat op, dat hieraan een behoefte was. 

In 2018 is aangetoond met de Opera’s Suor Angelica en Die Zauberflötte  georganiseerd door Concert  

Organisatie Bureau(COB)   dat de toeloop om deze opera’s te komen opluisteren overweldigend was.  

Om in de komende jaren hieraan vervolg te geven werd COB  geadviseerd om de activiteiten voort te 

zetten in een Stichting. 

 

 

Samenstelling DB 

 M. de Jong (voorzitter) 

 E. de Vreede (secretaris) 

 L. Overhand (penningmeester) 

 A.J. Bausch (algemene zaken) 

 B. Arends (algemene zaken) 

 H. van Doorn (algemene zaken) 

 H.M. Verkaart (algemene zaken) 

De bestuursleden ontvangen geen beloning. 

Het financiële beleid kan alleen uitgevoerd worden door twee personen van de stichting. 

Op dit moment is er geen raad van toezicht. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de stichting zal  

uiteraard gestreefd worden naar een raad van toezicht. 

Financiële gegevens: 

Om de aanloopkosten van de stichting te betalen is ons een lening verstrekt van 650 euro. 

Inkomsten: 



 

 

Kaartverkoop opera’s, subsidies aangevraagd bij stichting Renesse, Gemeente Schouw-Duiveland en 
Rabobank. Toezegging Nutsfonds Zierikzee 1000 euro. 

Bedrijven op Schouwen-Duiveland worden aangeschreven voor sponsoring. 

Een actie opgestart: Vrienden van CASD, met een minimale bijdrage van 35 euro hebben de vrienden 
van CASD recht op een gereserveerde plaats. 

Begroting 2019: 

  

Inkomsten 2019     Uitgaven 2019   

mei     mei   

kaartverkoop  € 6.000,00   Standup Opera  € 3.775,00 

Subsidie Gemeente S-D € 5.000,00   Opera Muziek Gala € 1.000,00 

Stichtingen € 3.500,00   Organisatiekosten € 2.500,00 

Fondsen € 2.000,00   sub € 7.275,00 

Sponsoren Bedrijven € 3.500,00       

Vrienden van CASD € 385,00       

      juli/augustus   

      Shanty festival € 2.500,00 

      Jazz festival/streetparade € 3.000,00 

      Organisatiekosten € 500,00 

      sub € 6.000,00 

          

      oktober   

      Houblon ensemble/ ONDA € 2.500,00 

      Fanfare ONDA € 1.500,00 

      Organisatiekosten € 1.350,00 

      sub € 5.350,00 

          

          

      Gospel festival € 1.500,00 

      Organisatiekosten € 250,00 

  
€ 

20.385,00   sub € 1.750,00 

over -€ 10,00       

  
€ 

20.375,00     
€ 

20.375,00 
 



 

 

Voorgenomen voorzieningen 

Wij hopen uit de verstrekte subsidies alsmede sponsoringbijdrage van de bedrijven op Schouwen-

Duiveland onder aftrekt van de gemaakte kosten 2019 een reserve te kunnen opbouwen voor 2020. 

 

 

 


