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Voorwoord 
Na drie jaar voorzitter te zijn geweest van het bestuur van de Stichting Spanjaardsgat heb ik 
na het  Spanjaardsgat Festival 2018 die functie overgedragen aan Paul Martens.  

Het Festival bestond dit jaar weer uit vele hoogtepunten en vormde daarmee voor mij 
persoonlijk een bijzonder mooie afsluiting van mijn werkzaamheden. Dat het Festival zoveel 
hoogtepunten kende is met name te danken aan de nimmer aflatende inzet van niet alleen de 
bestuursleden maar ook van alle vrijwilligers die voor en achter de schermen ontzettend veel 
werk hebben verzet. Maar ook de bijzonder goede samenwerking met de diverse leveranciers, 
de uitzonderlijke ondersteuning van de gemeente Breda en de geweldige wijze waarop de 
nieuwe horeca uitbaters van Bobby’s Boat het voor hen eerste Festival hebben ondersteund, 
hebben tot dit succes geleid. 
Een bijzonder hoogtepunt is elk jaar weer het optreden van het Breda’s Festival Orkest tijdens 
het zogenaamde Spanjaardsgat Concerten. Dit jaar stond het orkest voor het eerst onder 
leiding van de uiterst bekwame dirigent Jos Schroevers. In samenwerking met De Nieuwe 
Veste heeft dit geleid tot twee heerlijke muziekavonden. 
Met de deelname van het Groot Brabant koor bij de Carmina Burana en de uitvoering van de 
Eerste Symfonie van Gustav Mahler door het Philips Symfonie Orkest onder leiding van 
Maestro Jules kreeg het Festival ook een boven regionale uitstraling. Zoals gezegd vele 
hoogtepunten waarbij zeker genoemd moeten worden de optredens van Muziekcollectief 
Engelen met ‘We will rock You’ en dat van BOSCO met ‘Heel Holland op zijn kop’, die beide het 
publiek uit hun dak lieten gaan. 
Het was mij een waar genoegen om drie jaar lang voorzitter te mogen zijn van een club 
mensen die jaar in jaar uit weer een fantastisch Spanjaardsgat Festival weten te organiseren. 
Iedereen heel veel dank daarvoor. Tot slot wens ik het huidige bestuur de komende jaren alle 
succes toe!  

Met muzikale groet, 

Gérard van Langen, voorzitter Spanjaardsgat Festival  2015 - 2018 

 

Op 1 juli 2018 heb ik het voorzitterschap van het Spanjaardsgat Festival overgenomen van 
Gérard  van Langen. Een eervolle taak om van een festival met zo’n lange traditie voorzitter te 
mogen zijn. Het wordt een echte uitdaging om de traditie en de kwaliteit van het festival in  de 
toekomst te blijven voortzetten. Samen met het bestuur ga ik me daar voor inzetten, en hoop 
en verwacht dat we het festival weer een stap verder kunnen brengen. Het bestuur heeft in 
2018 hiermee al een aanzet gemaakt door een onderzoek te laten doen naar het bestaansrecht 
en het toekomstperspectief van het festival. Dat heeft een goed rapport opgeleverd, dat het 
bestuur zeker gaat helpen bij het uitzetten van de goede koers.  

Tot slot bedank ik Gérard  van Langen hartelijk voor al zijn inzet en energie die hij in de 
afgelopen jaren in het Spanjaardsgat Festival heeft gestoken.  

 

Paul Martens, voorzitter Spanjaardsgat Festival   
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Interne organisatie 
 

 
In de loop van 2018 hebben zich mede door persoonlijke omstandigheden een aantal 
bestuurswisselingen voorgedaan. Na drie jaar voorzitterschap heeft Gérard van Langen de 
“voorzitter baton”  overgedragen aan Paul Martens. Het bestuur is Gérard enorm dankbaar 
voor het vele werk dat hij voor en achter de schermen heeft verzet. Mede door zijn inzet en 
kennis van de Hafabra wereld heeft het festival een nieuwe koers ingezet.  
 
Fred Gansevoort is vanwege zijn werk naar Almere verhuisd en daarom afgetreden als 
penningmeester. Helaas heeft het bestuur nog geen opvolger voor hem kunnen benoemen. 
Het bestuur is Fred erkentelijk voor het opnieuw ordenen van de begroting en daarmee 
initiëren van een lange termijn visie. Tessa heeft vanwege haar werkzaamheden besloten om 
na het festival haar bestuurlijke inspanningen te beëindigen.  
 
Marian Arbouw heeft de secretariële werkzaamheden van Tessa overgenomen. Kees 
Verdaasdonk heeft vanwege het onverwacht snel overlijden van zijn echtgenote dit najaar zijn 
werkzaamheden tijdelijk neergelegd. Het bestuur wenst Kees veel sterkte toe bij het 
verwerken van dit verdriet. Om de werkzaamheden voor de programmering op te kunnen 
vangen is het bestuur Jan Boekestein zeer erkentelijk dat deze op de rijdende instapt. 
 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen met de datum waarop zij aftredend zijn: 
 
Voorzitter  P. Martens     28 – 05 – 2021  
Secretaris  M. Arbouw     08 – 02 – 2021 
Penningmeester Vacature     26 – 09 – 2018 
Bestuursleden J. Taalman (sponsoring en facilitair) 01 – 11 – 2020 

M. van Lieshout (communicatie & PR) 01 – 04 – 2020 
K. Verdaasdonk (programmering)  01 – 01 – 2020  
J. Boekestein, interim 

 
Het Spanjaardsgat Festival is een evenement  van de Stichting Spanjaardsgat en staat 
geregistreed onder de KvK Breda 20115497. 
 
Secretariaat 
Thornstraat 20, 4841 XV Prinsenbeek 
info@hetspanjaardsgat.nl  -  www.hetspanjaardsgat.nl 
 
Naast het bestuur bestaat de organisatie uit een aantal vaste vrijwilligers, de Festival 
Organisatie. Het betreft: 
Festival directeur  J. Taalman 
Stage Manager  P. Roozendaal 
Facilitaire steun  A. van Fessem, A. Beekmans en Jan van Dorst 
Fotografen   T. Herrings, N. van Doorn en C. Kooistra 
Adviseur programmering W. van der Kloet, J. Schoevers, J. Damen 
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Programmering 
 
 
Inleiding	
Het Kasteel van Breda was ooit zetel van de Oranje-Nassau’s. Zoals iedereen weet is 
gedurende de Spaanse bezetting de stad en het kasteel met de “trojaanse list” van het 
turfschip bevrijd. Het turfschip kwam de vesting binnen via het Spanjaardsgat, gelegen tussen 
de Granaat toren en de Duiven toren. Breda is dan ook van oudsher een garnizoensstad. Het 
waren de musici van de garnizoenskapellen die muziekles aan de burgerij gaven. Dit verklaart 
waardoor vele harmonieën en blaaskapellen in Breda en omgeving tot stand kwamen. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat Breda een rijke traditie aan militaire muziek (tot de jaren ’90 de 
Nationale Taptoe) en harmonie & fanfare muziek kent.  
 
Ter ere van het 175-jarig bestaan van de Koninklijke Militaire Academie, thans de Nederlandse 
Defensie Academie en gevestigd op het terrein van het Kasteel van Breda werd in 2003 een 
ere concert op een ponton georganiseerd. Door het succes is de stichting Spanjaardsgat 
Festival opgericht, waarvan de Commandant van de Nederlandse Defensie Academie 
beschermheer is. 
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Doelstelling 
 

Gelet op de rijke muzikale geschiedenis van de stad, heeft de Stichting Spanjaardsgat zich ten 
doel gesteld om elk jaar een gevarieerd muziekprogramma gepresenteerd door amateurs en 
beroeps musici gratis aan een groot publiek ten gehore te brengen. Mee mogen en kunnen 
doen is een eer, hetgeen ook vele toporkesten er inmiddels toe beweegt om een plaats in ons 
gevarieerd programma te kunnen bemachtigen. Daarnaast draagt het Spanjaardsgat Festival 
bij aan de ontwikkeling van (jonge) amateur musici door hen in andere samenstellingen met 
elkaar te laten samenspelen en daarbij ook een ander muziekgenre ten gehore te brengen. 
Tegelijker wordt dit leerproces versterkt doordat ervaren (vaak militaire) beroepsmusici hierin 
participeren.  
Oude tijden herleven daarmee weer. 
 

 
 
Het aantal bezoekers ten opzichte van 2017 komt circa 2.000 hoger uit. Dit komt met name 
door de weersomstandigheden die op een aantal avonden in 2017 zeer slecht was.  
 
 

Uitvoerende organisatie(s) Samenstelling Thema/ activiteit Deelnemers Bezoekers

Avond Wo 16 mei Pathé Bioscopen Film Filmavond 'The Greatest Showman' 5 900
Avond Do 17 mei Copchase Brass XL Orkest Copchase Plus 28 600

Muziekcollectief Engelen Harmonie We will rock you 50 3200
WAZZUP Jongeren band Naprogramma 12 300

Avond Za 19 mei KMK/JWF, Groot Brabantkoor Beroepsorkest met amateur koor Carmina Burana 200 900
Middag Zo 20 mei matinee Philips Symphonie Orkest Symfonie Orkest Mahler 1 75 700
Middag Zo 20 mei Tijn Heijblom kwartet Band Nazit - diner met live muziek 6 200
Middag Ma 21 mei Breda Danst! Leerlingen en docenten muziekschool Nieuwe Veste dag 50 500
Avond Ma 21 mei NDLA orkest Generale repetitie NLDA concert 80

NDLA orkest NLDA concert 800
Band KMA Samengestelde leerlingen band Naprogramma 12 250

Avond Wo 23 mei Breda's Festival Orkest Generale repetitie Spanjaardsgatconcert 0 40
Avond Do 24 mei Breda's Festival Orkest Spanjaardsgatconcert 80 600
Avond Vrij 25 mei Breda's Festival Orkest Spanjaardsgatconcert 80 800
Middag Za 26 mei Altena Brass Muziek band Matinee concert 'Revolution' 26 100

BOSCO + 4 zangers(essen ) Muziek band Heel Holland op z'n kop 12 2800
Klep Your Hands Band Naprogramma 4 400

Middag + avond Zo 27 mei Salsa orkest + DJ's Band Salsa in de haven 25 600
740 13770

Avond Za 26 mei

Avond Di 22 mei

Avond Vrij 18 mei

75Samengesteld leerlingen en beroepsorkest

Samengesteld leerlingen en beroeps symfonie Orkest

Datum
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Programma 2018 
 

Let's Mix it Up! 
De programmering van 2018 staat bol van vernieuwing en is tegelijkertijd tijdloos. Het festival 
biedt een spannende mix van stijlen en genres, een unieke samenstelling van ensembles en 
orkesten, met verrassende solisten en onverwachte samenwerkingen. De nieuwe jonge 
arrangeur (van het Metropole Orkest) tekent voor het Spanjaardsgat Concert. Thema: Breda 
Remixed. Film & circus komen samen, er zijn twee dans-events, klassiek componist Dvorak 
meets breakdance en hiphop, DJs, musical, Urban, Marley Gras, amateur meets beroeps, 
docenten musiceren met leerlingen... Kortom: ieders muzikale voorkeur komt zeker aan bod. 
 
Breda gaat deze elf dagen veel muzikale primeurs beleven, zoals een heel bijzondere 
samenwerking voor de Carmina Burana, We Will Rock You van Queen, Vivaldi in jazzy stijl, 
Mahler in concert, en uit volle borst meezingen met Hollandse Hits. 
 
Kortom, een ongelooflijk gevarieerd en ambitieus festivalprogramma, dat in Nederland uniek in 
zijn soort is. Geen ander festival kent een elfdaags programma op een heel groot 
buitenpodium. Elf dagen lang grote orkesten en ensembles, grote koren en heel erg veel 
solisten. Meer dan duizend muzikanten zullen gedurende het festival optreden. En dat allemaal 
met gratis toegang. Breda: let's mix it up! 
 
 
When film meets the circus 
WOE 16 mei – aanvang 21.00 uur 
Filmavond Pathé & Jeugdcircus Woenzini present The Greatest Showman  
Gratis toegang 
Om 21.00 uur draait de spectaculaire musicalfilm The Greatest Showman op het 
Spanjaardsgat festival en maakt jeugdcircus Woenzini de avond compleet met spannende acts. 
Wij zorgen voor voldoende zitplaatsen, een dekentje, popcorn en een gezellige sfeer. 
 
+ + + 
 
 

Brass XL ft. Louis Dowdeswell 
DO 17 mei - 21.00 uur 
Copchase Brass XL & Louis Dowdeswell &  
Popkoor AkoorT present  
‘The night of soul’  
Gratis toegang 
COPCHASE brengt funk, soul, jazz en pop. Met blazers, 
drums een zangers spelen ze nummers van o.a. Chaka 
Khan, Boudewijn de Groot, Al Jareau en Nina 
Simone. Popkoor AkoorT brengt hippe muziek, 
gecombineerd met een strakke choreo en een flitsende 
outfit. Ze rekenen af met het oubollig imago van koren! 
Deze unieke combinatie wordt nog completer door een 
gastoptreden van de wereldberoemde Engelse trompettist 
Louis Dowdeswell. 
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+ + + 
 

Queen tribute: We Will Rock You 
VRIJ 18 mei - 21.00 uur 
Muziekcollectief Engelen brengt spectaculaire tribute show 
Gratis toegang 
Het dak eraf. In een jaar dat Queen soweiso al in de belabgstelling staat en ook tributes zeer 
populair zijn was dit een schot in de roos. Meezingen van begin tot eind. 
 
+ + + 
 
De Carmina Burana 
ZA 19 mei - 21.00 uur 
KMK Jan Willem Friso en Brabant Koor 
Solisten: Jan-Willem Schaafsma, Maartje Rammeloo, Martijn Sander 
Gratis toegang 
De éénmalige samenwerking van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso en het 
Groot Brabant koor resulteert in een magnifieke performance van het klassieke meesterwerk 
Carmina Burana.  
 

 
 
+ + + 
 
Primeur in Breda: het Philips Symfonie Orkest  
ZO 20 mei - 14.00 uur 
Philips Symfonie Orkest olv Jules van Hessen  
Gustav Mahler – Symfonie nr. 1 in D grote terts  
Gratis toegang 
 
Ooit een zonsopgang in de natuur gehoord? Mahlers Eerste symfonie begint ermee. Liefde, 
bitterzoet verdriet, dood en overwinning; zo ongeveer alle menselijke emoties komen aan bod 
in deze weergaloze orkestmuziek. 

 
+ + + 
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MA 22 MEI – vanaf 13.00 uur 
Nieuwe Veste: Let's Dance 
Gratis toegang 
Let’s mix it up!  
 
+ + + 
 
100% In the Mix 
DI 22 mei - 21.00 uur 
Het Militaire Academie Orkest olv Adjudant- Majoor Bjorn Verschoore  
Met slagwerkgroep Araumi Daiko olv Djuri den Tuinder 
Solisten: Fernando Lewis, Co Vergouwen en band, Nanouck Brassers, rapper Andy Ninvalle 
Presentatie: Christel de Laat 
Gratis toegang 
Een van de favoriete avonden met veel vaste fans. Muzikanten van diverse defensie 
opleidingen uit Nederland en Belgie spelen samen. Het vuurwerk na afloop maakt dit unieke 
concert compleet. 
 
+ + + 
 
Het Spanjaardsgat Concert: Breda Remixed 
DO 24 mei & VRIJ 25 mei -  21.00 uur 
Het Bredaas Festival Orkest & De Nieuwe Veste & MMV Dapa 
Gratis toegang 
De trots van Breda: een pop-up orkest, samengesteld uit muzikaal talent uit Breda. Zowel 
hoog niveau amateurs als professionals. Na 6 maanden repeteren brengt dit orkest (olv Jos 
Schoevers) een fantastisch concert. Inmiddels een vaste topper op het porgramma. 
Speciale gast in 2018: Kiki Schippers. 
 

    
 
 
+ + + 
 
Revolution: Bijzondere muzikale combinaties 
ZA 26 mei - 14.00 uur 
Altena Brass olv Anno Appelo ft. percussionist Marcel van Wensen 
Gratis toegang 
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Altena Brass bracht een hippe brass show met click-tracks, lichtshows, drumloops, hip-hop 
brass, pop muziek, en dance. Dat leidt tot bijzondere muzikale combinaties van Arvo Pärt tot 
Macklemore, en van Kyteman, tot de dance van Eric Prydz en Martin Garrix.  

+ + + 

Heel Breda zingt Hollandse Hits 
ZA 26 mei - 21.00 uur 
Jazz & pop-orkest BOSCO  
Solisten: Nicky van der Kuyp, Jasper Taconis 
Gratis toegang 
BOSCO speelt Hollandse Hits! 
Small-bigband ‘BOSCO’, een 10-koppige collectief dat al meer dan een decennium meedraait in 
de top van de Nederlandse muziek-scene, voert een eerbetoon op aan muziek van vaderlandse 
bodem met dit meezing-festijn dat bol staat van de Nederlandstalige hits. 
 
+ + + 
 
Meedoen: Salsa aan de Haven  
ZO 27 mei - 13.00 / 23.00 uur 
Show me your moves  
Tickets 
En zoals gebruikelijk wordt het festival afgesloten met een dagje salsa. 
‘Salsa aan de Haven’ werd bezocht door honderden dansliefhebbers die van ’s middag twee tot 
’s avonds elf de dansvloer vulden. Het was wederom een fantastische dag. Kortom een 
passend slotstuk van een zeer geslaagd Spanjaardsgat Festival in de haven van Breda. Helaas 
waren we vanwege een opkomend onweer genoodzaakt Salsa aan de Haven 1 uur eerder af te 
blazen. Je kunt het je als organisatie niet veroorloven om een blikseminslag te krijgen op de 
stalen pontons met bezoekers erop. Tenslotte gaat veiligheid voor alles. 
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Publiciteit 
 

 
Voortbordurend op de media strategie 2017 richt de publiciteit zich op drie kanalen,  
die vooral naamsbekendheid moeten genereren: 
 
1. Media: massabereik in groot Breda middels 

Mupi's, posters, matrixborden 
Radio-interviews Omroep Brabant, uitvoerige 
aandacht van de pers in alle lokale dag- en 
weekbladen. 

2. Print: festivalbijlage in de krant, flyers, 
programmaleaflets, advertenties 

3. Online: Facebook, website, linkbuilding 
 
 
Uitstraling 
Tweede jaar imago campagne om herkenbaarheid 
bij het grote publiek onder de slogan de slogan: 
'Muziek aan de Haven. Verrassend veelzijdig.'  te 
vergroten. Uit onderzoek blijkt dat de 
naamsbekendheid van het festival gestaag 
verbetert en vooral onder jongeren (<30 jaar) 
meer bekend raakt. 
	
Print 
• Posters in Breda en omgeving 
• Flyers en programmaleaflets 
• Festival bijlage in de Bode 

 
Flyers 
In de aanloop naar het Spanjaardsgat festival zijn er 11.000 flyers 
gedrukt om te verspreiden voor en tijdens het festival.  
Hiervan zijn er 7500 door CityDogs verspreid op 220  
openbare plekken in Breda en omgeving. 
 

Ook zijn er flyers verspreid via de VVV Breda. 
De overgebleven flyers werden tijdens het festival verspreid  
door ze rondom de haven uit te delen en elke dag tijdens het 
festival. 
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Festivalkrant  
• Effectiviteit versus de inspanning om dit tot stand te brengen is laag. Derhalve besloten 

met ingang van 2018 niet meer uit te brengen. 
 

Online 
• Website zowel qua content als beheer verder verbeterd. 
• Inzet van social media, met name Facebook. Meer dan 175.000 activiteiten als views,  

likes, sharings en posts. 
 
 

Online bereik: analyse Clipit® 

 
 

Online bereik naar bron: analyse Clipit® 
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Evenement Bereik 

Pathe presenteert: 

Film aan de haven  

22.358 

A night of soul  24.466 

We will rock you: 

Queen  

 

Mahler 1: Philips 

Symfonie Orkest  

66.92 

Nieuwe Veste dag: 

Breda danst  

2.950 

100% in the mix 20.232 

Spanjaardsgat 

concert donderdag + 

vrijdag  

11.000 

Heel Breda zingt 

Hollandse Hits  

43.275 

Salsa aan de Haven   

 
Online bereik naar programma-onderdeel: analyse Facebook® 

 
 
Bannering en linkbuilding 
• Fotoboeken, dagberichten en nieuws online plaatsen. Ruim 250.00 page- en adviews. 

Statistieken vertonen een typische 'festivalpiek'. 
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Media 
Media-aandacht is verzorgd in/op: 
• Omroep Brabant radio 
• Breda Nu 
• BN/DeStem 
• Bredase Bode 
• Het Stadsblad  
• De Uitloper 
• Nieuw-Ginneken 
• Breda Vandaag 
 
 
Onderzoek naar draagvlak en toekomst 
In opdracht van het bestuur heeft Janne Rinck (master Psychologische 
economie, Universiteit Tilburg) een onderzoek  gedaan naar de 
toekomstbestendigheid van het festival. Marja van Lieshout heeft haar 
namens het bestuur begeleid. 
Het zeer grondige onderzoek en uitgebreide rapport is verkrijgbaar via het secretariaat.  

Er staan talloze conclusies en nuttige aanbevelingen in. 

Belangrijkste conclusie is dat het festival worstelt met haar naamsbekendheid en profilering. 
Door het zeer gevarieerde programma is lang niet altijd duidelijk waar het festival voor staat. 
Hier wordt de komende jaren veel aandacht aan besteed. We zullen keuzes moeten maken en 
nog duidelijker communiceren naar het publiek. Ook is het wenselijk om per type doelgroep 
aparte publiciteitscampagnes te voeren. Dat is kostbaar en vergt meer tijd van betrokkenen, 
maar zal zeker haar vruchten afwerpen in de vorm van meer bezoekers. 
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 Financieel 
 
 
Accountantscontrole 
De jaarrekening is opgemaakt op 5 januari 2019 en is door het bestuur van het Spanjaardsgat 
Festival op 7 januari 2019 goedgekeurd. Na de accountantscontrole in de loop van januari zal 
de jaarrekening 2018 definitief worden vastgesteld. 
 
Winst & verliesrekening 
 
Het boekjaar 2018 wordt na twee jaren van verlies afgesloten met een klein positief resultaat 
van € 1.200.  
 

 
 

Winst & Verlies Rekening Natura 2018
Baten
Subsidies 50,000€     50,000€     50,000€     50,000€     50,000€     
Fondsen 98€             35,000€     10,000€     10,000€     10,000€     
Kas verschil -€           -€           -€           -€           -€           
Sponsorring 105,593€  99,000€     92,814€     10500 82,314€     117,200€  
Verhuur derden 14,000€     15,250€     18,250€     18,250€     15,250€     
Horeca 6,417€       7,000€       6,149€       6,149€       7,000€       
Programmering 24,812€     95,900€     77,915€     46900 31,015€     87,000€     
Contante opbrengsten 219€           -€           583€           583€           500€           

201,139€  302,150€  255,710€  57400 198,310€  286,950€  
Lasten
Overhead 27,430€     42,800€     16,771€     1500 15,271€     30,700€     
Facilitaire basisvoorzieningen 156,646€  150,300€  144,104€  8000 136,104€  140,700€  
Programmering 36,110€     109,050€  93,633€     47900 45,733€     115,500€  

220,186€  302,150€  254,508€  57400 197,108€  286,900€  
Operationeel resultaat 19,047-€     -€           1,202€       1,202€       50€             
Debiteuren 2,5% -€           -€           -€           -€           -€           
Voorzieningen -€           -€           -€           -€           -€           
Rente bank -€           -€           -€           -€           -€           
Overig -€           -€           -€           -€           -€           
Financiele baten en lasten -€           -€           -€           -€           -€           
Buitengewone baten en lasten -€           -€           -€           -€           -€           
Afschrijvingen -€           -€           -€           -€           -€           
Resultaat voor belasting 19,047-€     -€           1,202€       0 1,202€       50€             
Winstbelasting -€           -€           -€           -€           -€           
Resultaat na belasting 19,047-€     -€           1,202€       0 1,202€       50€             

Concept realisatie incl natura (05/01/19)
2019 BegrotingLiquiditeit 2018Concept totaal 20182018  Begroting2017 Realisatie
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Balans 
Conform de subsidieregeling van de gemeente Breda en het VSB fonds wordt ca. 95% van de 
te verlenen subsidie vooruit verstrekt. Het resterende deel wordt, na overleggen van een 
goedgekeurde accountantsverklaring, overgemaakt. Dit verklaart de openstaande post 
debiteuren gemeente Breda voor een bedrag van € 4.000,= (waarvan € 2.500 algemene 
subsidie en € 1.500 cultuur subsidie) en de openstaande post voor het VSB fonds. 
De overigen debiteuren betreffen nog openstaande vorderingen op Salsa Breda (€ 3.000) en 
Flynth (€ 500). 
 

 
 
 
De winst over 2018 is toegevoegd aan het eigen vermogen wat nu uitkomt op € 15.260. 

 
 
 
Kasstroom 
De bankstand ultimo 2016 bedraagt  € 15.374 
 - NL 03 RABO 0178 9397 81  € 9.299 
 - NL 42 RABO 1338 3956 96   €      52 
 
De bankstand ultimo 31 december 2018 bedraagt  € 15.260 
- NL 03 RABO 0178 9397 81    €  6.208 
- NL 42 RABO 1338 3956 96   €       52 
 

ACTIVA
Lening -€           -€           -€           -€           
Vaste activa -€           -€           -€           -€           

Gemeente Breda 3,340€       3,300€       4,000€       -€           
VSB Fonds -€           -€           1,500€       -€           
Debiteuren 1,210€       1,210€       3,500€       -€           
Belastingdienst -€           -€           -€           -€           
Overlopende activa 1,473€       1,473€       -€           -€           
Kortlopende vorderingen 6,023€       5,983€       9,000€       -€           

NL 03 RABO 0178 9397 81 9,299€       9,299€       6,208€       15,258€     
NL 42 RABO 1338 3956 96 52€             52€             52€             52€             
Liquide middelen 9,351€       9,351€       6,260€       15,310€     
Vlottende activa 15,374€     15,334€     15,260€     15,310€     

Totaal Activa 15,374€     15,334€     15,260€     15,310€     

2019 Begroting2018 Concept2018 Begroting2017 Realisatie

PASSIVA
Algemene Reserve 33,104€     14,057€     14,057€     15,260€     
Resultaat boekjaar 19,047-€     -€           1,202€       50€             
Eigen Vermogen 14,057€     14,057€     15,260€     15,310€     

Langlopende Schulden -€           -€           -€           -€           

Omzetbelasting -€           -€           -€           -€           
Crediteuren bestuur -€           -€           -€           -€           
Crediteuren overig 1,317€       1,277€       -€           -€           
Kortlopende Schulden 1,317€       1,277€       -€           -€           

Totaal Passiva 15,374€     15,334€     15,260€     15,310€     

2019 Begroting2018 Concept2018 Begroting2017 Realisatie
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Conclusie en blik vooruit 
 
De vele ontvangen positieve reacties op het festivaljaar 2018 sterkt het bestuur in de 
overtuiging dat wij de goede weg zijn ingeslagen. Het programma voor 2019 ziet er dan 
ook veelbelovend uit, waarbij de samenwerking met de Nieuwe Veste verder wordt 
versterkt. Dat het festival aanslaat bij de muzikanten blijkt uit de talrijke verzoeken die wij 
ontvangen om te mogen deelnemen.  
 
Paul Martens, Jos Taalman, Kees Verdaasdonk, Jan Boekestein,  
Marja van Lieshout en Marian Arbouw. 
 
 
 
Breda, 08 januari 2019 
 
 
Waarnemend Penningmeester  
Stichting Spanjaardsgat   Voorzitter Stichting Spanjaardsgat 
 

 
 
 
J.A.M. Taalman    P. Martens 
 
 
  
 
 
 
  
 


