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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. 

We begonnen het jaar 2020 veelbelovend met een tweetal concerten: het Nieuwjaarsconcert in 

Kasteel Huis Bergh met meesterviolist Razvan Stoica en het concert van Wibi Soerjadi in 

samenwerking met Symfonia Jong Twente. 

Beide concerten zijn ontzettend goed bezocht en hebben meer naamsbekendheid gecreëerd voor 

het MCF. Ook hebben wij hierdoor meerdere geïnteresseerden ontvangen voor onze nieuwsbrief, 

die wij versturen wanneer er leuke nieuwe zaken te melden zijn. 

Eind maart 2020 kregen wij wereldwijd te maken met een pandemie; het Covid-19 virus.  

Hierdoor hebben wij onze ideeën on hold gezet en hebben wij eerst gekeken naar hoe het loopt in 

de wereld van het Cultuur.  

Er stonden meerdere ideeën op de planning, zoals de viering van 75-jaar bevrijding in Nederland. 

Dit is een mijlpaal in de geschiedenis en deze wilden wij groots vieren in de regio Montferland. 

Zo is er een pop-up museum gestart in het voormalige Rabobank pand in ’s-Heerenberg door twee 

dames van het Kinderkunst Museum. Ook is een Requiem uitgewerkt door de bekende componist 

Teun van der Steeg, die samen met het Oost-Gelders Symfonie Orkest een mooi stuk ten gehore 

wilde brengen in de Catharinakerk te Doetinchem. 

Helaas kon van dit alles geen doorgang vinden en zijn alle activiteiten verschoven naar 2021. 

Op een andere manier hebben wij de viering van 75-jaar bevrijding vorm gegeven door dit te 

vertalen in kunst. Streetart artiest Rosalie de Graaf, beter bekend als RoosArt, heeft dit prachtig 

verwoord in een vijfluik met daarbij de toespraak van Mark Rutte.  

Vooruitkijkend op 2021 zijn wij benieuwd hoe de pandemie zich voortzet en wat de toekomst ons 

kan bieden op cultureel gebied. Wij blijven kijken naar de mogelijkheden en opties die wél mogen, 

al zullen de grotere concerten helaas nog even uitblijven.  
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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 

De activiteiten die we in 2020 mochten organiseren waren achteraf gezien veel uitlopend.  
Zoals eerder benoemd zijn wij in maart wereldwijd in een lockdown gegaan, wat ervoor heeft bijgedragen dat 
alles om ons heen stil kwam te staan. Zo ook de mooie activiteiten die wij voor de zomer op de planning 
hadden staan. 
 
We zijn het jaar mooi begonnen met het Nieuwjaarsconcert met in de hoofdrol meesterviolist Razvan Stoica. 
Samen met zijn Kamerata Stradivarius Orchestra heeft hij op zaterdag 11 januari een prachtig hoorspel 
gegeven aan de ruim 140 aanwezigen. 
Het concert vond plaats in Kasteel Huis Bergh, die was omgetoverd in kerstsferen. Razvan bracht een concert 
met een Weens karakter van onder andere meestercomponisten Strauss, Mendelssohn en Piazzolla. 
Na afloop van dit concert heeft het MCF ook weer een mooie cheque kunnen uitreiken aan Wim Hendriksen 
van Stichting Bergh in het Zadel.  
 
Begin februari heeft in de St. Pancratiuskerk te ’s-Heerenberg een prachtig concert plaatsgevonden.  
Dit Montferland concert vond plaats met pianist Wibi Soerjadi in samenwerking met Symfonia Jong Twente.  
Dit alles stond onder begeleiding van dirigent Alexander Geluk. Zij brachten het romantische  
‘2e pianoconcert’ van Sergej Rachmaninov. 
 
Met leden van tussen de 14 en 25 jaar doet Symfonia Jong Twente haar naam eer aan. Veel van de  
ongeveer 55 jonge muzikanten zijn opgeleid in het Juniororkest van Symfonia, waardoor er een hechte 
onderlinge band tussen de musici is ontstaan. 
Het orkest speelt op hoog niveau en brengt symfonische muziek van onder andere Sibelius, Mahler en 
Massenet ten gehore. 
Alexander Geluk, niet onbekend in ’s-Heerenberg, treedt al meerdere jaren als dirigent op voor Symfonia. 
Samen hebben ze in 2010 het beroemde Summa Cum Laude concours in Wenen gewonnen met ‘Excellent 
Success’. 
Pianist Wibi Soerjadi, inmiddels al meer dan 35 jaar in het vak, heeft in 2014 Rachmaninov’s  
2e pianoconcert uitgebracht op CD en DVD en is nu de samenwerking met Symfonia Jong Twente  
aangegaan.  
Ruim 500 gasten hebben wij mogen verwelkomen die allen zeer onder de indruk waren van dit schouwspel. 
Achteraf werden er foto’s genomen met Wibi Soerjadi zelf en vond er een signeersessie plaats. 
 
Daarnaast zijn wij gestart met het KinderKunst Museum, een mooi project in samenwerking met de kinderen 
uit de regio. Dit KinderKunst zou worden opgericht in het voormalige Rabobank pand te ’s-Heerenberg, ter ere 
van 75-jaar vrijheid in Nederland. 
Helaas kon dit geen doorgang vinden vanwege de pandemie.  
Om er toch aandacht aan te kunnen besteden zijn wij een samenwerking gestart met Rosalie de Graaf, wellicht 
beter bekend als RoosArt. Zij is een streetart artist die de gehele wereld over reist. Zij heeft een prachtig  
vijfluik gerealiseerd op de gevel van het voormalige Rabobank pand, die geheel in het teken staat van vrijheid 
in Nederland. 
 
Daarnaast heeft RoosArt een prachtig schilderij gemaakt op de buitenmuur aan de Walsteeg 1b te ’s-
Heerenberg. Aan de buitenzijde van het voormalige Pakhuus staat het Caféterras bij Nacht prachtig 
weergegeven op de muur en is het er net of je er zo binnen kunt stappen. 
 
Met het MCF hebben wij in de loop van het jaar onze eigen draai gegeven aan de activiteiten die wel doorgang 
konden vinden. Wij hebben ons meer gericht op de kunstzijde in Montferland en het betrekken van de lokale 
bevolking hierbij. 
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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 worden zowel de website als onze sociale media kanalen onderhouden om diegene die 

het MCF een warm hart toedraagt up-to-date te houden. 

Daarnaast zijn wij constant opzoek naar talentontwikkeling op cultureel gebied 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 
Op deze jaarrekening vindt je het jaar 2020 terug, in vergelijking op het jaar 2019. 

 

 
  



 
 

        4.1 Staat van baten en lasten met toelichting 

 



 
 

4.2 Balans met toelichting 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5 Ondertekening 

Ondertekening door bestuurder, de heer Van Pul 

 

Plaats ‘s-Heerenberg 

Datum 10 december 2021 
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