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Voorwoord en terugblik 
 

In 2007 is het Montferland Cultuurfonds (MCF) opgericht door de heer Fons van Pul en hij is tevens 

ook bestuurder van de stichting. Gestart werd met een drietal concerten onder leiding van dirigent 

Alexander Geluk, waar sindsdien een hechte vriendschap mee ontstaan is. Ruim 13 jaar verder kijken 

we terug op vele prachtige optredens en culturele manifestaties. 

Het jaar 2019 was een wat rustiger jaar in de geschiedenis van het MCF. Er zijn een tweetal grotere 

concerten georganiseerd, waarbij veel belangstelling werd getoond door het publiek. 

In de zomer van 2019 vond het Midzomeravond concert plaats in de tuinen van kasteel Huis Bergh. 

Muziek uit bekende musicals kwamen ten gehore in samenwerking met de lokale harmonie, koor en 

dansschool.  

Richting het einde van het jaar stond een traditioneel kerstconcert op het programma met 

jazzmuzikant Lizzy Ossevoort. In Schouwburg Amphion heeft zij samen met haar Amerikaanse 

bandleden hun talenten laten horen in een mooi kerstthema.  

Wij kijken dan ook vol trots terug op een geslaagd concertjaar. 

Vooruitkijkend op 2020 worden er ook weer mooie concerten georganiseerd en zijn er al mooie 

samenwerkingen tot stand gebracht. Zo staat er in januari een intiem concert met meesterviolist 

Razvan Stoica gepland en zal Wibi Soerjadi in februari zijn pianospel laten klinken in de lokale kerk St. 

Pancratius in ’s-Heerenberg. 
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1 Doelstelling en visie 
 

Het MCF richt zich op de beloften van de klassieke muziek, en op diegene die het verschil gaan 

maken in de wereld van kunst en cultuur. We ondersteunen in het opstarten en promoten en 

organiseren concerten om hun talent aan het grote publiek te laten zien. Daarnaast ondersteunt het 

MCF diverse uiteenlopende culturele initiatieven. Dit kan gaan om fotografie, beeldende kunst, 

theater, composities en muzikale activiteiten in de regio Montferland. 

Deze talenten leren wij veelal via lokale ondernemers kennen of zij weten het MCF te vinden. Zij 

krijgen via ons de mogelijkheid om hun talent te laten zien en bekendheid te generen in onze regio. 

Het is mooi om te zien hoe het publiek daarop inspeelt en zo ook ons weet te vinden en er op deze 

manier mooie samenwerkingen ontstaan. 

Wij zien het MCF groeien met de jaren en meer bekendheid generen in de regio. Wij staan 

regelmatig in de lokale kranten en doen er ons best voor om ook gezien te blijven worden.   

Wij verwachten dan ook de aankomende jaren dat wij jonge talenten een podium kunnen blijven 

bieden en blijven samenwerken met onze vrijwilligers en partners. 

In onze visie willen wij ondersteuning bieden aan cultuurprojecten ten einde het culturele niveau in 

de regio Montferland te verhogen. Door eigen projecten te combineren met ondersteuning aan 

andere cultuur initiatieven zijn we op lange termijn in staat cultuur in de regio op een hoger plan te 

brengen.  
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2 Activiteiten 
 

In het jaar 2019 zijn er twee grote concerten georganiseerd en waren dit tevens ook de 

hoogtepunten van het afgelopen jaar.  

In de zomer van 2019 vond het Midzomeravond concert plaats in kasteel Huis Bergh. Deze avond 

vond plaats in de tuin van het kasteel met ruim 180 bezoekers, waarvan 150 betalende bezoekers. 

De Ulftse Nachtegalen, Muziekvereniging Volharding Beek en Dansschool Bertha Huls hebben de 

handen ineen geslagen om verschillende musicals ten gehore te brengen. 

In december stond het jaarlijkse kerstconcert op het programma. Lizzy Ossevoort is een jazz 

muzikant uit Halle, die wij al meerdere jaren financieel ondersteunen zodat zij haar opleiding aan de 

Manhattan School of Music kan behalen. Zij heeft haar eigen Kerst lied opgenomen met haar 

Amerikaanse bandleden en hun repertoire laten horen in Schouwburg Amphion Doetinchem. Voor 

dit concert heeft het MCF de voorbereidingen getroffen, publiciteit gegenereerd en de aankleding 

verzorgd. 

Een van onze trouwe partners, dirigent en saxofonist Robert Wijnands, hebben wij ondersteund met 

een tweetal concerten die hij gaf in Emmerich am Rhein.  

Daarnaast is in 2019 initiatief Montferlands Mooiste opgezet. Een sociaal kanaal via Instagram die 

een kijk geeft op de schoonheid uit de buurt en de omliggende gemeentes.  

Naast de vele activiteiten die het MCF afgelopen jaar heeft georganiseerd, zijn er ook een aantal 

lopende projecten die begonnen zijn in 2018.  

Er zijn meerdere muziekstukken gecomponeerd, zoals Opera The Witch, Missa Alipius en het 

bijzondere Oorlogs-requiem. Dit requiem is speciaal gecomponeerd voor het Oost-Gelders Symfonie 

Orkest en het Arnhems Oratoriumorkest om deze ten gehore te brengen tijdens de 

herdenkingsdienst voor 75- jaar vrijheid in Nederland. 

Een ander lopend project is Berghse Dansen, een project gestart in 2017. Dit project staat in het 

teken van ’s-Heerenberg, de thuisstad van het MCF. Er komen zeven regionale thema’s aan bod, die 

centraal staan voor deze stad: Kasteel Huis Bergh, ‘heks’ Mechteld ten Ham, smokkelaars, 

schutterijen, boeren, De Graafschap en de carnaval.  

Van de Berghse Dansen is een CD uitgebracht en is in het afgelopen jaar de laatste hand gelegd aan 

een boekwerk over dit bijzondere project. 

Doorlopende werkzaamheden zoals het bijhouden van de sociale media kanalen worden een aantal 

keren per maand uitgevoerd. Nog bijna dagelijks zijn er nieuwe bezoekers te vinden op onze 

Facebook site en wordt er met enige regelmaat een post geplaatst op Montferlands Mooiste. 

Tevens wordt onze website maandelijks geüpdatet en bijgewerkt waar nodig. 
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3 Organisatie 
 

Stichting Montferland Cultuurfonds wordt bestuurd door de heer Van Pul.  

Verder is er op de werkvloer nog een secretariële functie ingevuld die onder andere de kaartverkoop 

op zich neemt van de concerten die georganiseerd worden, de administratie bijhoudt en het 

bestuurslid ondersteunt. Tevens worden vanuit deze functie culturele projecten gecoördineerd, 

geïnitieerd en ondersteund. 

Daarnaast zijn wij constant opzoek naar talentontwikkeling en kijken wij naar de mogelijkheden die 

onze regio heeft. Zo biedt Montferland een tal aan mooie locaties en het Bergherbos, maar ook 

monumenten uit het verleden die een kijkje waard zijn. Deze promoten wij ook middels het platform 

Montferlands Mooiste. Hierbij willen wij culturele initiatieven een online podium geven.  
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4 Jaarrekening 
 

Het jaar 2019 is het eerste jaar waarin een jaarrekening wordt samengesteld. Om deze reden is er 

nog geen mogelijkheid om te refereren aan een eerder jaar en zal alleen 2019 terug te zien zijn op de 

staat van Baten en Lasten en de balans. 
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4.1  Staat van Baten en Lasten met toelichting 
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4.2  Balans met toelichting 
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5 Ondertekening 
 

Ondertekening door bestuurder, de heer Van Pul 

 

 

Plaats  ‘s-Heerenberg 

Datum   29 juni 2020 

 


