
1 

JAARSTUKKEN 

Into The Great Wide Open 2018 

19 mrt 2019 

Opgesteld door: Arnout de la Houssaye 

In opdracht van Stichting Great Wide Open 

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring 
d.d. 19 maart 2019 



 2 

 
Into The Great Wide Open 2018, De Tiende 
Loslaten en Lef versus Routine 
 

 

Tien edities Into The Great Wide Open, een mijlpaal? Ja en nee. Voor velen is de 
allereerste editie nog steeds dichtbij. Gevoelsmatig misschien nog meer dan ooit. Met 
telkens verfrissing in het team blijft de verwondering, de verrassing en het 
enthousiasme namelijk enorm. Terwijl na tien edities ook de routine op de loer ligt. 
Routine maakt efficiënt, maar kan ook de benodigde spanning wegnemen die soms 
nodig is om scherp te blijven.  
 

Direct na de editie van 2017 werd nagedacht over de viering van het tweede lustrum. Pakt 

het festival uit met extra grote namen, of juist met een groei in de breedte? De keuze werd 

gemaakt om juist te omarmen wat Into The Great Wide Open sterk maakt: de ruimte nemen 

om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken, ontdekken en gebruiken. Het thema ‘De Vrije 

Ruimte’ was geboren en werd met alle programmaonderdelen verweven. 

 

Ook de natuurlijke ruimte op Vlieland kwam - onder andere door het nieuwe podium op het 

strand - nog meer tot z’n recht. De Volkskrant kopte niet voor niets: 

 
‘Natuurschoon van Vlieland geeft fraaiste muziek nog diepere  

betekenis op Into The Great Wide Open’ 
 

Hoewel naar verwachting door ervaring elke editie makkelijker en geroutineerder zou 

moeten verlopen, lijkt de editie van 2018 wel de meest leerzame tot nu toe, vooral op het 

gebied van teamwork en leidinggeven. De vaste waarden van het team, maar vooral ook 

van de grote groep nieuwe medewerkers excelleerden dit jaar. De rookies pakten het 

razendsnel op, terwijl de geroutineerden durfden los te laten en vertrouwen te hebben in het 

resultaat dat daardoor verrassend, fris en nieuw voelde. Ook hier werd de ‘De Vrije Ruimte’ 

aangehaald: durven veranderen. 

 

Zelfs de indeling van het Sportveld ging op de schop. De karakteristieken waar Into The 

Great Wide Open om bekendstaat, zoals de houten hekken en de natuurlijk materialen en 

tinten, werden zowat verbannen. Echter zonder dat de ontspannen sfeer verloren ging en 

juist aan verrassing en verwondering gewonnen werd.  

 
Muziek 
In het muziekprogramma van 2018 zijn drie programmalijnen duidelijk te onderscheiden. 

Spannende nieuwe bands die de grenzen tussen jazz en pop verkennen. Op het podium 

Vuurboetsduin presenteerden we Alfa Mist (UK) en Onyx Collective (US). Een perfecte 

setting om de laidback vibe van beide bands goed tot zijn recht te laten komen. Op zondag 

kreeg Emma-Jean Thackray de eer het nieuwe strandpodium af te sluiten. Ook zij zoekt 

steeds naar nieuwe invalshoeken om jazz, pop en neo-soul te ontwikkelen. 

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring 
d.d. 19 maart 2019 



 3 

Met de uitnodiging van Hauschka en 

Reinbert de Leeuw bracht Into The 

Great Wide Open twee generaties 

pianisten op een podium. Reinbert de 

Leeuw (foto) speelde voor het eerst in 

zijn oneindige carrière de composities 

van Satie in de buitenlucht, en 

Hauschka vertegenwoordigt een nieuwe 

generatie jonge componisten die 

elektronica, sampling en repetitieve 

pianoakkoorden gebruiken in hun eigen 

stukken. 

 

In de derde programmalijn bevinden zich de jonge indiebands die in 2018 voor het eerst van 

zich lieten horen. Boy Azooga, Big Thief, Dijf Sanders, IDER, Japanese Breakfast, Snail 

Mail, Sunflower Bean en Pip Blom zijn muzikaal divers en niet uit dezelfde scene. En toch is 

er een verwantschap. Tegen de stroom in braken ze door met een gitaarsound die 

momenteel weinig aandacht krijgt.  

 

Het aantal unieke boekingen voor 

Into The Great Wide Open is ook 

vermeldenswaardig. Bands en 

muzikanten die een enorm oeuvre 

hebben opgebouwd en al 

decennia spilfiguren zijn in hun 

genre. De Malinese zangeres 

Oumou Sangaré treedt al sinds 

1990 op, John Cale is de 

godfather van noise en avant-

garde en Yo La Tengo en The Ex 

vernieuwen al vanaf begin jaren 80 

de gitaarrock van Left of the Dial. 

 

Dat Into The Great Wide Open voor jong en oud is blijkt ook aan de het 

programmaonderdeel De Jeugd van Tegenwoordig waarbij het jonge programma team zelf 

mocht boeken en programmeren. Hier verschenen Joost Eenhoorn, Leafs en Ray Fuego ten 

tonele.   

 

Kunst 
Into The Great Wide Open kan dit jaar terugkijken op een groot en gelaagd 

kunstprogramma. Mede ter ere van het 10-jarig jubileum was een brede selectie werken 

gerealiseerd die van ’s ochtends vroeg tot midden in de nacht verspreid over het eiland te 

beleven waren. Gezocht was naar een evenwicht tussen hightech en analoog, voluptueus 

en indrukwekkend, subtiel en klein, dag- en nachtwerken, voor grotere groepen toegankelijk 

en soms voor individueel gebruik, intiem maar soms ook wat megalomaan. 
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Een aantal werken van het kunstprogramma was met name overdag te beleven, en 1 van de 

meest in het oog springende was het werk Knockvologan Observatory van Miek Zwamborn 

en Rutger Emmelkamp, de eilandkunstenaars van dit jaar (zie foto hierboven).  

Naast het observatorium, op het 

duin tussen het dorp en de 

ijsbaanvijver, was het werk te zien 

van Floris Kaayk, Groundstation03 

(zie foto). Het is een pilot van 

open-source 

ruimtevaartprogramma Next Space 

Rebels. Speciaal voor Into The 

Great Wide Open plaatsten zij 

meerdere Radome Groundstations 

waarmee in een straal van 100 

meter verbinding kon worden gemaakt met het Rebel Network. Op dit autonome 

satellietnetwerk is geen sprake van overheidscensuur, tracking en privacyschending. Het 

hackerinitiatief Next Space Rebels werd toegelicht en er konden verschillende projecten 

bekeken worden, zoals het werk van PJ Roggeband en het filmprogramma, en er kon 

gecommuniceerd worden via een message board. In het dorp heeft Into the Great Wide 

Open een belangrijke rol gespeeld als drijvende kracht achter in het tot stand komen van de 

expositie Northern Blues in het Trompshuys, Bezoekers van het festival konden hier op 

vertoon van hun festival bandjes gratis naar binnen. Daarnaast heeft Claudie Jongstra 

samen met Nienke Hoogvliet het project Foraging Vlieland op het strand gestart. Een 

onderzoekstraject naar de mogelijkheden van de van het eiland (specifiek de zee en 

zeewier) voor het maken van textiel. De uitkomsten hiervan worden in 2019 gepresenteerd.  

 

Naast de dagwerken was er een 

groot aantal werken dat vooral in het 

donker tot zijn recht kwam. We 

noemen hier het imposante werk van 

Romain Tardy, The Great Indecision 

Counsel, dat was gelegen op het 

strand vlak naast de opgang naar 

camping Stortemelk. Een werk in 

opdracht van Into The Great Wide 

Open samen met Glow Eindhoven 

dat bestond uit een grote cirkel 

opgebouwd uit een grid van 

ledschermen dat lichtpulsen verzond, 

waar de toeschouwer zowel binnenin kon staan als vanuit de duinrand naar kon kijken. De 

lichtpulsen toonden de meest gebruikte Nederlandse Google-zoektermen en er werden 

abstracte licht- en geluidcomposities uitgezonden. Hierdoor kreeg het werk voor de 

toeschouwer – met het zand onder de voeten en omsloten door zee, duin en hemel – een 

meditatieve en soms welhaast hallucinerende werking (zie foto onder). 
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De samenstelling van de kunstredactie was dit jaar nieuw met Peter, Paulien (die vorig jaar 

halverwege het selectieproces pas instroomde), Maire (die vorig jaar juni uitviel en pas in 

maart dit jaar weer volledig terug was) en Minke. Als team hebben ze voor een eerste keer 

de mogelijkheden afgetast die deze combinatie van de diverse leden en hun respectievelijke 

netwerken met zich meebracht. Dit heeft geleid tot een wat andere aanpak, waarbij de 

redactie kunstenaars en collectieven heeft uitgenodigd werk te maken binnen het thema ‘De 

Vrije Ruimte’. 

 

Naar aanleiding van de evaluatie van vorig jaar is aantal belangrijke veranderingen 

doorgevoerd in de productie. Het aantal rondleidingen is opgeschaald naar twee overdag en 

twee ’s avonds, en ook die zaten overvol. Daarnaast is dit jaar voor het eerst een apart 

ontwerp gemaakt voor signing, specifiek voor het kunstprogramma. Dit werkte goed, de 

kunstwerken waren door een combinatie van de kunstkaart en de signing goed vindbaar. In 

de praktische uitvoering zijn er nog wat verbeterpunten aan te brengen, maar over het 

algemeen is een goede ontwikkeling waar te nemen. 

  

Een paar punten van aandacht zijn op dit moment de grootte van het programma en de 

manier waarop het zich verhoudt tot de rest van het festival. Qua publiciteit zou het 

kunstprogramma een duidelijkere plek kunnen en moeten innemen, zowel in aanloop als 

tijdens het festival. Daarnaast zal, om aan de vraag te kunnen voldoen, nog meer ingezet 

moeten worden op begeleide wandelingen en zullen de vrijwilligers en rondleiders beter 

geselecteerd en voorbereid moeten worden, zodat ze nog beter tegemoet kunnen komen 

aan de vragen van bezoekers.  

 
Uiteindelijk is gebalanceerd in uitersten, waardoor teruggekeken kan worden op een 

geslaagde editie met veel positieve reacties van bezoekers en kunstenaars. Er was veel 

mooie media-aandacht, expliciet over het beeldende kunstprogramma. Zo deed onder meer 

NOS Radio 1 ter plaatse verslag over de vrije ruimte van het kunstprogramma, maakte 

AVROTROS Kunstuur een reportage van enkele van de kunstopdrachten, pakte de 

Leeuwarder Courant uit met een hele pagina over de kunst, plaatste Het Parool de kunst in 
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zijn festival top 10, beschreef Bright een zestal kunstprojecten en pronkte het werk van 

Romain Tardy op de voorpagina van de Volkskrant.  

 

Themaprogramma De Vrije Ruimte 
Het themaprogramma ter ere van het jubileum heeft raakvlakken met de kerngedachte van 

Into The Great Wide Open en biedt veel aanknopingspunten om inhoudelijk, 

maatschappelijk en artistiek verder uitgediept te worden. Een van de eerste basisvragen 

was: van wie is de ruimte op dit eiland eigenlijk? Programmamakers Tessa Hagen en Erwin 

Maas ontwikkelde het programma verder werkten het uit in 

de vorm van een praatprogramma, Hidden Tracks, wat zich 

door het blokkenschema heen vormde als een verborgen 

track op een cd/lp.  

 

Zo werden lezingen van onder andere Joke Hermsen, 

Stephen Snelders en de Stadsastronauten op de bestaande 

podia (Strand en Open Plek) geprogrammeerd, maar ook in 

de tuin van Podium Vlieland en het Trompshuys. In het 

kunstprogramma werd dit thema vertolkt en uitgewerkt door 

onder anderen PJ Roggeband, de eilandkunstenaars Mieke 

Zwamborn en Rutger Emmelkamp en Floris Kaayk. Op het 

strand kreeg het thema vorm door een inleiding over de 

schaarste van zand, gevolgd door glasblazen vanuit 

Vlielands zand door Atelier NL. Het programma werd 

zichtbaar gemaakt door de signing van Triomf (zie foto).  

 
Jubileumactiviteiten 
Hoe moeten we nu onze verjaardag vieren? Deze vraag is een jaar lang onderwerp geweest 

van gesprek en discussie. Een grote band op zaterdagavond met slingers op het 

hoofdpodium? Alle bezoekers een gestolde herinnering meegeven? Over één ding waren 

we het snel eens: alle eilanders gratis entree. Dus dat hebben we gedaan. Daarnaast wilden 

we graag iets achterlaten op het eiland, iets tastbaars maken voor ons publiek en een lang 

gekoesterde wens in vervulling laten gaan om een podium op het strand te maken.  
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Dat strandpodium (zie foto) is er ook gekomen. Een waanzinnige plek bij de overgang van 

De Bolder die er vanwege risico en kosten niet was gekomen als we de jubileumreservering 

niet hadden gehad. Het werd een plek waar de zee dichterbij kwam dan gedacht en waarbij 

de elementen water, wind en zand de productie zwaar maakte. Technisch producent Govert 

Reeskamp omschreef het project simpelweg als ‘zandkastelen bouwen voor gevorderden’.  
 

In het voorjaar werd besloten twee tastbare dingen te maken: een kinderboek en een 

speelplek op het eiland voor Stout Konijn. Kunstenaars Douwe Sjoerd en Ricardo Makosi zijn 

al vanaf de eerste jaren met het kinderproject Stout Konijn op 

Vlieland. Stout Konijn is een konijn van 4 meter hoog, een enorme 

knuffel die avonturen beleeft op het eiland. Het werd tijd voor Stout 

Konijn om een hol te gaan maken. 

Samen met de kinderen van de 

openbare basisschool de Jutter is een 

cocreatieproces opgestart voor deze 

speelplek genaamd het ‘Hol van Stout 

Konijn’. Dit proces heeft rond het 

festival plaatsgevonden, waardoor we 

komend voorjaar de speelplek definitief 

kunnen opbouwen.  

 

Tot slot is er gekozen om het themaprogramma ‘De Vrije 

Ruimte’ op te nemen in de jubileumplannen en met een speciale 

plek op het Kerkplein het inhoudelijke Hidden Track-programma mogelijk te maken met 

behulp van de jubileumreserve. Last but not least hebben we Liselot van der Speld gevraagd 

een kinderboek te maken. Liselot werkt al vele jaren voor het festival bij De Kolder en als 

producente. Het was een lang gekoesterde droom van haar om een prentenboek over 

Vlieland en het festival te maken. Dit werd ‘Waddenkolder’, een zoek- en vertelboek over de 

reis naar Vlieland. Doordat je op iedere pagina opzoek moet naar vijf items (waaronder Stout 

Konijn) kan iedere (voor)lezer zijn eigen verhaal en dwaalsafari door het boek heen maken.  

 

De Jeugd 

Na een pilot in 2016 vond dit jaar 

de tweede officiële editie van het 

jeugdprogramma plaats. Dit jaar is 

een flinke stap gezet richting een 

volwaardig programma voor deze 

doelgroep. Samen met dertien 

ambassadeurs tussen de 15 en 18 

jaar hebben we een programma 

gemaakt voor de jeugd op het 

festival.  

 

In een speciale hang-out, alleen 

toegankelijk voor bezoekers 

tussen 15 en 18 jaar, kon worden 

gechild, film gekeken en gedanst. Er waren een paar eigen feestjes, waaronder een 

exclusieve party met dj St. Paul. Er waren workshops met streetartists van Republic Y, waar 
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de hang-out werd versierd door streetart van de profs en de jeugd zelf, en workshops met 

FOAM. Ook waren er tactische bosspellen en een eigen hiphopavond in De Bolder. Naast 

een eigen programma en hangplek worden de ambassadeurs meegenomen in de 

organisatie en krijgen ze een kijkje in de keuken. De dertien hebben als taak hun 

leeftijdsgenoten op het programma te attenderen hen hiervoor te enthousiasmeren. 

 

De jeugd loopt een jaar mee in de organisatie, wordt betrokken en gehoord en ze bezoekt 

ook andere culturele evenementen. Op Here Comes the Summer en Douwpop keken ze 

mee en startten ze met de organisatie van hun eigen jeugdonderdelen voor Into The Great 

Wide Open. De organisatie betrekt op deze manier actief jongeren bij hun organisatie en 

geeft ze een plek. Programmaonderdelen worden met de jongeren besproken, en zij geven 

tips en feedback.  

 
Kinderkunst 
Wat betreft de kinderprogrammering heerst opnieuw alom tevredenheid: zestien creatieve, 

avontuurlijke en tot de verbeelding sprekende projecten vonden plaats in de weidse natuur 

van Vlieland en op maar liefst drie ingerichte festivallocaties: de Open Plek, het Strand en 

het Kerkplein.� 

 

Op de Open Plek konden focaccia’s gekneed, gebakken en verkocht worden bij 

Fantastische Foccacia. Er waren bijzondere beestje te zien in de bomen in RaRoRiReality, 

en de allerkleintjes konden hun vrije expresse botvieren in het Kriskras Atelier. Op het strand 

ontstond een beeldentuin met Strandzand Fantasieën en de Waardeloze Juwelier, het 

nieuwe project van kunstenaar Pavel van Houten, vormde op het Kerkplein een enorme 

trekpleister voor iedereen die in waardeloosheid waarde hervond. Dit jaar is in het kader van 

het jubileum ook een aantal projecten teruggevraagd die in eerder jaren een grote indruk 

maakten. Van Botten Worden Beesten Gemaakt was terug op het strand en Stout Konijn 

was opnieuw ondeugend in het bosje van het Sportveld. 

 

In navolging van vorig jaar is 

opnieuw een aantal projecten 

geselecteerd voor kinderen 

én volwassenen, die graag 

de ruimte op Vlieland 

opzoeken. De Tactische 

Bosspelen Club bracht 

mensen tot grote hoogten, 

teamspellen in het 

(nachtelijke) bos zorgden 

voor zweet en spierpijn, en de 

Zuidwesterstormbaan was 

terug in nieuw stijl: een ware 

apenkooi buitensporthal. 

 

Film 
Podium Vlieland was dit jaar de locatie voor de filmprogrammering, dat opnieuw tot stand is 

gekomen in samenwerking met het International Film Festival Rotterdam (IFFR). Milford 

Graves Full Mantis van Jake Meginsky & Neil Young was een van de muzikale 

hoogtepunten. Van Johann Lurf, van wie ook het werk A to A als video-installatie in de 
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kunstroute was opgenomen, vertoonde we zijn feature ★ die naadloos aansloot bij het 

thema van Into The Great Wide Open18. Twee compilaties met hoogtepunten uit de 

kortefilmcompetitie van IFFR. Maar ook de twee kinderfilmvoorstellingen behoorden weer tot 

de hoogtepunten; de zaal puilde uit van het publiek. 

 

Helaas was er dit jaar geen ruimte voor live cinemavoorstellingen door het ontbreken van de 

kerk als festivallocatie. We hopen dat dit volgend jaar weer kan worden opgepakt. 

 

Eten en drinken 
Voor het horecateam was 2018 zeer succesvol. Productioneel klopte werkelijk alles en er 

was ook tijd voor kwalitatieve aandacht voor cateraars en barpersoneel. 

 

Een groot enthousiasme bij het publiek 

zorgde voor een uitverkocht openingsdiner 

op het Kerkplein vol prachtig gedekte tafels. 

Een groep Amsterdamse chefs zette een 

buitengewoon menu op tafel. Terwijl de chef 

van het Deense sterrenrestaurant Kadeau 

het hoofdgerecht voorbereidde, nam Hiske 

Versprille haar podcast ‘Cheft’ op. Beluister 

deel 1 hier en deel 2 hier. 

 

De nachtsnack viel ook positief op dit jaar; 

nog even een goede snack halen in de late 

uurtjes. Op het Bolderplein sloten bezoekers in de rij aan voor bijzonder lekkere 

veganistische snacks, of een verse ramen of sushi.  

 

De samenstelling van de cateraars zorgde voor een breed aanbod. Padron, Herbivoor, 

Karma Shoarma, Puzzels, Vrij Voedsel en de Soepbus boden vegetarische gerechten aan, 

maar ook de grotere cateraars hadden een evenwichtige kaart met minstens 30 procent 

vegetarisch aanbod. Het Noord-Afrikaanse Jalla Jalla bereikte met intensieve begeleiding 

een hoog niveau dankzij het team van Onder den Linden. Kees Elfring van Restaurant 

Marius maakte een weergaloze Timpano, smakelijk gebaseerd op de cultfilm ‘Big Night’, ook 

zijn conceptuele viergangenmenu was geweldig. 

 

In het carboniseren van water (koolzuur toevoegen) is de volgende stap gezet. Achter elke 

bar op het Sportveld was het mogelijk goed gecarboniseerd kraanwater te maken. Het 

streven is om dit volgende jaar bij elke bar te kunnen. Heineken nam de uitdaging aan om 

voor het eerst op een festival op alle bars eveneens alcoholvrij bier op de tap te zetten. Bij 

verschillende restaurants werden bij de menu’s speciale wijnen geselecteerd.  

 

Als verwacht was het Strand als locatie een regelrechte hit. Door het goed weer en de 

aantrekkingskracht van een nieuwe plek, was er op verschillende momenten wel een tekort 

aan vrijwilligers. 
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Circulariteit 
De samenwerking met Lab 

Vlieland is weer verder 

verbeterd rondom drie 

thema’s: energie, afval en 

transport. Doel was bij alle 

thema’s de zichtbaarheid en 

inzet van Lab Vlieland beter 

zichtbaar te maken.  

 

Dit is gelukt door meteen bij 

de entree duidelijk te maken 

wat de ambities zijn op het 

gebied van circulariteit. Into 

The Great Wide Open loopt hier nog steeds voorop in de evenementenindustrie en is een 

voorbeeld voor vele festivals. Dit merken we door alle vragen van collega-organisatoren en 

de gelegenheden waarbij Into The Great Wide Open als voorbeeld wordt genoemd in 

presentaties op congressen en bijeenkomsten in het land. Deze kennis proberen we verder 

uit te dragen en te delen door binnen Lab Vlieland een taskforce met de naam De 

Werkplaats op te zetten. We zijn er trots op dat de technologie van het in 24 uur 

composteren van afval dankzij deze samenwerking afgelopen seizoen is ingezet op 

Amsterdam Open Air, DGTL en Milkshake. De Werkplaats gaat de komende jaren ook 

verder helpen aan het duurzaamheidsbeleid bij de festival in het Amsterdamse Bos, 

Welcome to the Village en Oerol.  

 

Energie 
Into The Great Wide Open heeft wederom gedraaid op tweedegeneratiebiobrandstof. Voor 

het eerst is een serieuze set accu’s neergezet op het Sportveld in verband met peak 
shaving. Hierdoor is een groot aggregaat minder ingezet. Nieuw dit jaar is dat de pachters 

hun energieverbruik afgerekend hebben per kWh in plaats van een vast tarief voor de 

aansluiting. Dit heeft geresulteerd in veel discussie en bewustwording over daadwerkelijke 

verbruiken. Een aantal pachters dat hierdoor extra zuinig was met de inzet van bijvoorbeeld 

elektrische ovens is hierdoor beloond. Ook hierin is Into The Great Wide Open koploper. Het 

zet investeringen in nieuwe apparatuur of spullen voor elke cateraar in een ander daglicht.  

 

Afval 
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Afval scheiden deden we als organisatie al 

jaren, maar in het publieksgebied was dit in 

2017 nieuw. Afgelopen jaar hebben we dit 

verder uitgewerkt. Zowel de inzameling als 

de verwerking heeft voor volgend jaar nog 

meer aandacht nodig. Het plan en de uitrol 

daarvan hebben vlak voor het festival 

achterstand opgelopen door de uitval van 

een medewerker. De compostmachine van 

Stortemelk is ingezet, het contact met de 

leverancier over het opstarten liep 

moeizaam. De bakken en inzamelstations 

zijn aangepast en verbeterd, net als de 

communicatie hierover. Het was voor het 

publiek nu duidelijker wat in welke bak 

gegooid moet worden. De uitvoer is intensief en vergt veel aandacht en mankracht. Dit 

moeten we voor 2019 verbeteren.  

 

Transport 
Groots is ingezet op fossielvrij transport, omdat hier de grootste CO2-winst te behalen valt. 

Vanaf 2017 zijn we leveranciers gaan vragen om tweedegeneratiebiobrandstof te gebruiken 

in plaats van diesel. Dit is weer verder uitgebreid met alle gehuurde voertuigen en een 

aantal leveranciers. Into The Great Wide Open is trots dat alle gehuurde voertuigen van 

Pieter Smit, Kassing Trucking en de trailers van DXPO (die we crossloaden in Utrecht, zodat 

niet alle leveranciers afzonderlijk naar Vlieland komen) op biobrandstof reden dit jaar. De 

overgebleven brandstof is doorverkocht aan het lokale transportbedrijf.  

 

We hebben de bezoekers dit jaar ook gevraagd om CO2-vrij naar het eiland te komen. Een 

uitgebreide route-instructie met de festivalbussen en het openbaar vervoer maakte dit bijna 

mogelijk. Helaas heeft Rederij Doeksen het aanbod afgeslagen om met onze geregelde 

financiering de boot van een andere brandstof te voorzien. Om bezoekers extra service te 

verlenen was het mogelijk om bagage CO2-neutraal per post tot op de camping te versturen. 

Deze pilot genaamd ‘De Goede Reis’ heeft Lab Vlieland samen met PostNL en Wietze de 

Boer Bagagevervoer uitgedacht, opgezet en uitgevoerd. Een absolute parel die getuigd van 

het feit dat Into The Great Wide Open graag wil laten zien dat zaken ook anders geregeld 

kunnen worden.  

 
Publieksbereik en marketing 
Bas Koopmans heeft voor het tweede jaar op rij de rol van 

designer in residence op zich genomen. Een organisch proces 

dat gedurende het jaar uitgroeide tot een prachtige serie 

bewegende beelden. Badgasten en eilanders vroegen zich zelfs 

af waar die bewegende muren precies gebouwd waren.  

 

Het formaat van het programmaboek en de blokkenschema’s 

zijn gelijk gehouden. Beide zijn in 2017 effectief gebleken en werkten dit jaar ook weer 

uitstekend. De kunstkaart op de achterkant van het blokkenschema is verder gedetailleerd 

en iets ingezoomd, zodat paden en looproutes beter leesbaar zijn.  
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De printversie van POST is vanwege financiële en logistieke redenen niet voortgezet. Wel is 

op het POST-onderdeel op de website een scala aan artikelen, podcasts, fotoseries en 

verhalen verschenen om de verhalen rond Into The Great Wide Open te vertellen. Lab 

Vlieland heeft daarbij veel aandacht gekregen, in beeld, geluid en tekst.  

 

Cijfers en bezoekersaantallen 
 2018 2017 
Reguliere kaartverkoop 6056 6000 

Kinderen 1127 1002 

Eilanderkaarten kind/volwassen 128/587 46/210  

Websitebezoekers 185.000 174.000 

Gemiddeld pagina bezoek site 904.000 925.155 

Gemiddeld aantal sessies site 311.000 308.000 

Nieuwsbriefabonnees 18.000 17.148 

Facebook-likes 20.000 19.695 

Facebook-bereik wekelijks >21.000  >40.000 

Twitter 9657 9770 

Instagram 6240 3850 

Instagram-weergave wekelijks 11.238 10.684 

Kijkers Vrije Geluiden uitzending 1 & 2 56.000/61.000 88.000/110.000 

 

Publiek 
Het festival was – net als de voorgaande edities – in 2018 snel uitverkocht. Al vanaf 2013 

zijn de aantallen te verkopen tickets gelijk en is de druk daarop vergelijkbaar. Goed was dat 

we dit jaar bij de voorverkoop al wel de eerste tien namen bekend hebben kunnen maken. 

Er zijn beperkte veranderingen in de samenstelling van het publiek waar te nemen. De groep 

onder de 18 jaar is in aantal praktisch gelijk gebleven aan de voorgaande editie. In de 

leeftijdsgroep 41-50 zien we een kleine toename, en in de groep 51+ is weer een toename 

(van 15% naar 18% van het totaal) tegenover het voorgaande jaar te zien.  

 

Bron: Publieksonderzoek Into The Great Wide Open  

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring 
d.d. 19 maart 2019 



 13 

Op basis van de gegevens van Paylogic en de publieksenquête zien we dat het overgrote 

deel van de bezoekers uit de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland komt. De 

getallen van Rederij Doeksen geven aan dat er dit jaar weer rond de 10.000 bezoekers 

overgezet zijn in de dagen voor het weekend, een vergelijkbaar en stabiel aantal dat al sinds 

2013 onveranderd en goed verklaarbaar is op basis van de ticketverkoop en impact van de 

festivalorganisatie. Qua getallen is dit over de afgelopen vijf jaar stabiel. Er is geen ambitie 

of noodzaak dit aan te passen.  

 

Binnen de doelstelling van Into The Great Wide Open om een festival te maken voor alle 

generaties zijn er ieder jaar bepaalde accenten. Zo is in de programmering beter zichtbaar 

dat specifiek in de breedte en op leeftijd geprogrammeerd wordt door bijvoorbeeld Reinbert 

de Leeuw een plek te geven en een jeugdprogramma te boeken. We blijven dit ook 

terugzien in de leeftijdspreiding van het publiek. Een speciaal accent ook dit jaar was het 

programmaonderdeel ‘De Jeugd’. 

 

Het eiland 
Dit jaar heeft Into The Great Wide Open de eilanders gratis toegang gegeven als cadeau 

voor het 10-jarig bestaan. Er waren vijfhonderd eilanders meer te verwelkomen dan de jaren 

ervoor, een mooi gebaar dat zeer positief is ontvangen en waar dankbaar gebruik van is 

gemaakt. Dit bleek ook in de evaluatiegesprekken met de gemeenschap.  

 

Een mooi moment was ook de opening van 

de tiende festivaleditie op donderdag op 

het Kerkplein. Mooi gedekte tafels en 

heerlijk eten van topchefs van onder 

anderen Kadoo uit Denemarken en Geert 

van Merckelbach maakte met fantastisch 

weer een goede start. Hartverwarmend om 

zo te gast te kunnen zijn midden in het dorp 

als festival en het was bijzonder om te zien 

hoe eilanders, organisatie, vuurtorenleden 

en festivalpubliek samen aan tafel gingen. 

 

Dit jaar is er op meer plekken dan ooit in en rondom het dorp programma gemaakt. Door 

Vuurboetsduin te betrekken en het Kerkplein in te richten als locatie heeft de organisatie de 

festivalbezoeker uitgedaagd veel naar het dorp te komen. Het themaprogramma De Vrije 

Ruimte had daarnaast een aantal spreekbeurten de tuin van het Trompshuys en Podium 

Vlieland. Dit maakte dat de 10e
 editie meer bezoekers dan ooit door de Dorpstaat heeft 

geleid.  

 

Ook het aantal eilandondernemingen dat betrokken wordt in de organisatie van het festival is 

weer gegroeid. Inmiddels weten de grootleveranciers van hotels, transport en het 

bouwbedrijf goed wat ze voor het festival kunnen beteken. Specifiek voor het strand hebben 

we intensiever dan voorheen samengewerkt met lokale bedrijven in ons productieproces. Er 

zijn 4x4-auto’s ingehuurd, inclusief eilanderchauffeur om de logistiek van artiesten tot diep in 

de nacht uit te voeren. Nieuwe avonturen en samenwerkingen waar we zeer positief op 

terugkijken. Het stijgen van de kosten op het eiland blijft een fikse uitdaging, maar als 

festival zijn we trots op het feit dat 15 procent van de 45 partijen die het eten verzorgen 
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eilanderondernemingen zijn. Het rijtje van Harry Jurjens, Leut, Min12, Nils Koster en de 

Woesties werd dit jaar aangevuld met Sabines zeefdrukactiviteiten en Paal50 op het strand.  

 

Team en organisatie  
Omdat het team van ITWGO bestaat uit liefhebbers, mensen die vinden dat het festival er 

moet zijn en dit naast hun andere werkzaamheden doen, is dit team nogal groot. De 

structuur ziet er als volgt uit: 

 

Dagelijks Bureau: Ferry Roseboom, Nienke Bodewes en Arnout de la Houssaye (wekelijks 

bijeenkomsten) 

Bureau: Dagelijks Bureau + Dago Houben (horeca), Sytse Wils (muziek) en Rients van 

Ganswijk (pr) 

Tafel: Bureau + overige inhoudelijke teamleden zoals Peter van Hoof en Paulien Dresscher 

(kunst), Eva Laurillard (kinderkunst), Bas Jansen, Pim van Dinther en Ron Euser 

(muziekprogramma), Govert Reeskamp (technische productie) en Rinke Wils (vormgeving 

locaties)

 

 

 

Inmiddels is besloten om het Bureau te laten vervallen en de Tafel maandelijks plaats te 

laten vinden, zodat de inhoud prominenter aan bod komt en de programmeurs en 

locatiedesign beter zijn aangesloten. Het Dagelijks Bureau vergadert elke woensdag van 9 

tot 10 uur, waarna iedereen tot 11 uur kan aanhaken als daar behoefte aan is. 

 

Onder bovengenoemde Dagelijks Bureau en Tafel ‘hangt’ een grote groep medewerkers met 

veelal een uitvoerende taak. Producenten kunst, kinderkunst, medewerkers van het pr-team, 

algemene productie, technische productie en productie van de horeca. Tijdens de opbouw 

komen er op het eiland nog vele uitvoerders bij.  
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Door het jaar heen werkt vooral de Tafel aan de inhoudelijke plannen en stuurt het Dagelijks 

Bureau op cijfers, (eiland-)politiek en deadlines/jaarplanning. De producenten starten 

vervolgens in het voorjaar op. 

 

Organisatiestructuur Here Comes The Summer 
Here Comes The Summer is nog een los onderdeel in onze organisatiestructuur. Dit wordt 

vaak door een juniorproducent gedraaid, met een stagiaire aan zijn of haar zijde. Hieraan 

ten grondslag ligt het idee dat de ‘volwassen’ organisatie van Into The Great Wide Open 

jonge mensen de kans biedt te leren werken aan een volwaardige festivalproductie. Vaak 

zijn het oud-stagiaires die hier de kar trekken. Zij begeleiden de nieuwe stagiaires in een rol 

waarin ze zelf steeds meer verantwoordelijkheid krijgen.  

 

Here Comes The Summer is qua structuur ingericht op ontwikkelen en leren. Nieuwe 

teamleden leren bovendien het eiland al goed kennen, maar ook de andere teamleden en de 

manier van werken. Vaak lopen nieuwe producenten van Into The Great Wide Open al mee 

in het voorjaar.  

 

Governance 
Al negen edities is Stichting Great Wide Open verantwoordelijk voor het festival Into The 

Great Wide Open en in de laatste jaren ook voor Here Comes The Summer. In 2018 heeft 

geen bestuurswisseling plaatsgevonden. Het bestuur werkt onbezoldigd, er worden alleen 

reiskosten voor de vergaderingen vergoed en de reis- en verblijfskosten tijdens het festival.  

De tabel hieronder geeft een overzicht van de bestuursleden, voor de verplichte WNT tabel 

die in het jaarverslag thuishoort ook wel genoemd de tabel met topfunctionarissen met een 

bezoldiging van €1.700 euro of minder.  

 

Samenstelling bestuur per eind 2018 en WNT Tabel 

Naam Functie Aantreden Zittend tot en met 
Margriet van Kraats Voorzitter 03-02-2009 Heden 

Henk Eigenbrood Penningmeester 04-07-2012 Heden 

Jan van der Veen Secretaris 03-02-2009 Heden 

Cor Schlosser Bestuurslid 06-07-2011 Heden 

Kees Terwisscha van Scheltinga Bestuurslid 26-06-2017 Heden 

 

Het bestuur heeft een controlerende en toezichthoudende functie op Dagelijks Bureau en 

Bureau. Het bestuur is in 2018 vijf keer bij elkaar gekomen voor een reguliere vergadering. 

Het bestuur stelt de begroting en de jaarrekening vast. Dit laatste gebeurt onder begeleiding 

en controle van accountantsbureau Hofsteenge Zeeman uit Groningen. Het bestuur volgt 

hiermee de Code Cultural Governance en kiest niet voor een RvT-model omdat dit niet past 

bij het team, dat in Dagelijks Bureau en Bureau de organisatie op gelijkwaardig niveau 

vormgeeft. De Code Cultural Governance van Cultuur en Ondernemen wordt altijd gevolgd, 

ook in 2018. Aanvullend is een bestuursreglement vastgesteld dat als leidraad zal fungeren 

voor de komende jaren. Het bestuur onderwerpt zich jaarlijks aan een beknopte 

zelfevaluatie.  

 

Stichting Great Wide Open heeft geen personeel in dienst, iedereen werkt op opdrachtbasis. 

De verstrekte opdrachten aan het bestuur of Dagelijks Bureau komen niet in de buurt van 

het gebied waar de Wet normering topinkomens (Wnt) betrekking op heeft. Voor de overige 

projectorganisatie geldt dat meewerken aan het festival een tijdelijke opdracht van korte 
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duur is. Naast de financiële vergoeding zijn het netwerk dat we bieden en de 

doorgroeimogelijkheden in de organisatie belangrijke onderdelen. Er werken meer dan 

zevenhonderd vrijwilligers mee aan het festival.  

 

Ook de Code Culturele Diversiteit wordt door de organisatie ter harte genomen. Intern is 

contact met de jeugd en nieuwe aanwas altijd onderdeel van gesprek. Dit heeft ook echt 

handen en voeten gekregen afgelopen jaar door een team van ruim tien pubers via 

whatsapp te verenigen en onder begeleiding een festivalonderdeel te laten opzetten. 

Hiermee maken we waar dat we er als festivalorganisatie zijn voor jong en oud. Een 

festivalonderdeel programmeren voor pubers leidt tot vaak tot de primaire reactie ‘dat het 

stom is’. Het ze zelf laten doen geeft henzelf de verantwoordelijkheid voor het succes ervan. 

Bovendien leidt het tot een andere en diepere invulling van het programma en vervulling van 

de deelnemer.  

 

Daarnaast kijken we als organisator scherp naar de samenstelling van opdrachten en de 

werkverdeling tussen man en vrouw. Dit is al jaren een belangrijk speerpunt en leidt tot een 

sterke vrouwelijke bezetting in de uitvoeringslaag van de organisatie. Het heeft de aandacht 

dit ook in de programmering en aansturing van de organisatie scherp te bewaken. Verder wil 

Into The Great Wide Open een opleidings- en ervaringsplek zijn voor vrijwilligers die in hun 

werk willen doorstromen in de culturele sector. Here Comes The Summer wordt bijna geheel 

door onze youngsters georganiseerd. Er is een behoorlijk trackrecord opgebouwd op het 

gebied van stagiaires en vrijwilligers die inmiddels als succesvol bedrijfseigenaar werkzaam 

zijn in de culturele sector.  

 

Inhoudelijk vormt diversiteit en kwaliteit van het aanbod een belangrijk element in alles wat 

we doen. Dit doen we voor een breed publiek, waarbij we een eigen stem laten horen binnen 

de beeldende kunst en muziek, van klassiek, pop tot hiphop. Begin 2019 zal dit onderwerp 

uitvoerig besproken worden op een heidag waarbij het thema inclusiviteit op de agenda 

staat.  
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Financieel resultaat 
Balans

 
 
Aan de activakant op de balans zien dat het totaal bedrag aan opstaande debiteuren 

oploopt. Dit heeft de aandacht in het operationele proces hier gaan we in 2019 zaken aders 

organiseren. In 2018 zijn facturen laat gestuurd waardoor op de jaargrens een groter bedrag 

nog openstond. Er is voor 2K facturen afgeboekt uit 2016 en 2017. Er is voor 2K voorziening 

opgenomen in dit saldo voor facturen waarover de correspondentie stroef loopt.  

De btw die openstaat betreft de laatste twee kwartalen waarover de belastingdienst een 

specificatie heeft opgevraagd voordat deze uitgekeerd kan worden. RC-positie in 2018 is 

afgewaardeerd naar 0,-. 
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Aan de passivakant is het belangrijkste dat de kosten voor het jubileum afgerekend zijn 

tegenover de voorziening uit 2017. Het betreft hier kosten voor het jubileumprogramma a) 

Vrije Ruimte en Waddenkolder, b) Hol Stout Konijn en kinderspeelplek en c) de 

Strandlocatie. De post de nog te betalen bedragen is hoger, hier zit onder andere nog 25K in 

voor de speeltuin.  

 

Voor het programma De Vrije Ruimte zijn aanvullende kosten voor hotel (2346 euro) 

catering (1514 euro) en vrijwilligers (1440 euro) gemaakt en verrekend met de 

jubileumreservering. Daarnaast is in totaal 28.711 euro uitgegeven aan de productie van het 

themaprogramma en de gages voor sprekers en bands, het kinderboek en het eerste deel 

van de kosten voor het speelproject het Hol van Stout Konijn. Dit laatste project wordt met 

een subsidie van het IMF en een reservering van 25.000 euro begin 2019 gerealiseerd. 

Hiervoor is in de balans een voorziening voor opgenomen. Als laatste onderdeel van de 

jubileumkosten hebben we de locatie op het strand mogelijk kunnen maken. In de opzet van 

twee festivallocaties naast het grote Sportveld zou het Strand de kleinste speellocatie zijn, 

die gewoonlijk tussen rond de 20K zou kosten. Voor het strand waren grotere en stevigere 

constructies nodig, was transport met platte karren en shovels extreem kostbaar, en duurde 

op- en afbouw langer en waren er meer mensen nodig. De meerkosten à 37.151 euro ten 

opzichte van een plek zoals die bij de ijsbaan bestaat, hebben we in de jubileumreservering 

geboekt. Daarnaast hebben we ook de ‘extra’ locatie in het dorp à 3827 euro uit deze 

voorziening betaald. Deze locatie hebben we immers ingericht ter gelegenheid van ons 

jubileum.  
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Tot slot staat nog 75.196 euro open aan nog te betalen bedragen. Dit betreft voor het 

grootste deel Staatsbosbeheer die de kosten voor het kamperen op het terrein van Lange 

Paal nog in rekening moet brengen (25K) en de Buma (bijna 30K). 

 
Winst-en-verliesrekening 2018 
Baten 
Kaartopbrengsten: 

In 2018 is de omzet uit kaartopbrengsten toegenomen, het festival is uitverkocht met 6000 

publiekstickets. Het aantal kindertickets is iets gegroeid met 125, wat een klein deel van 

deze stijging verklaard. Het andere deel zit in een strenger gastenlijstbeleid. Om het relatief 

grote niet-betalende gasten terug te dringen is gekozen voor een betaalde gastenlijst. 

Overige kaartenkopers zijn onze vuurtorenwachters die als ze lid zijn van het 

Vuurtorengenootschap het recht krijgen om vier kaarten te kopen. Dit doen ze niet elk jaar 

allemaal. Nieuw in 2018 was dat het Vuurtorengenootschap voor het eerst in zijn bestaan vol 

zat met honderd leden.  

 

Sponsorinkomsten: 

Into The Great Wide Open heeft een goede relatie met een aantal vaste sponsoren als 

Brand, Doeksen en het kampeerterrein Stortemelk. Er is een beperkte ambitie om te zoeken 

naar meer geld uit de markt en te kijken naar de juiste merken om aan het festival te binden. 

Die samenwerking moet altijd een inhoudelijk vertrekpunt hebben. Voor 2018 hebben we 

een paar stappen op dit pad gezet (NS, Dopper, ASN en Tony Chocolonely), maar hier zijn 

geen concrete samenwerkingen uit voortgekomen. De opbrengst was in 2017 eenmalig iets 

hoger door een driejaarlijkse korting van de firma Protone.  
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Overige directe inkomsten: 

Vergoeding uit samenwerking is de opbrengst van Bluecamp. Deze is administratief anders 

geboekt dan in 2017, toen gesaldeerd werd geboekt. Voor de komende jaren willen we dit 

onderdeel iets laten groeien en hier een – beperkte – marge op maken.  

 

Horeca:  

De muntprijs is verhoogd van 2,70 naar 2,80 euro, waarmee we een deel van de inflatie op 

inkoop hebben kunnen repareren. De IV Marges zijn nog steeds goed: 25,8% in 2017 en 

25,9% in 2018. In totaal zijn in 2018 377.825 munten verkocht, 5357 meer dan in 2017. Aan 

de bars hebben bezoekers 3733 munten minder uitgegeven dan in 2017, maar bij de 

cateraars 3791 munten meer. Door goede onderhandelingen qua afdracht en goed inkopen 

is een beter resultaat behaald dan 2017. Op sommige plekken, zoals de bar op het strand, 

had er meer ingezeten gezien het sublieme weer.  

De resultaten uit de merchandise zijn beter door een beperkter aanbod en meer 

‘eenvoudige’ artikelen. De opbrengsten onder post 3d en 3e zijn opbrengsten van 

medewerkers en organisatie voor maaltijden, shirts en boot, en alle doorbelastingen aan 

externe partijen. Post 5 betreft renteopbrengsten, die waren zeer marginaal gezien de markt.  
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Vuurtorengenootschap en subsidies 

Voor het eerst sinds de oprichting is het Vuurtorengenootschap vol met honderd leden. Een 

fantastische prestatie waar we heel blij mee zijn. Wat ook goed ging dit jaar is het 

concretiseren van de relaties met de fondsen. Dankzij goede aanvragen en plannen van 

onder andere de kunstredactie hebben zowel bij het VSB Fonds het Stimuleringfonds 

Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds een bijdrage gekregen.  

 
Lasten 
Beheerlasten materiaal:  

Deze post is met ruimt 13K gestegen door onder andere duurdere vrijwilligersshirts, omdat 

we die van 100% gerecycled stof hebben laten maken. Daarnaast is aan de post 

toeristenbelasting 7157 euro toegevoegd, de bootkosten worden bij inboeken opgesplitst om 

inzichtelijk te maken wat deze kosten zijn, en ook de vaste kosten voor de horeca zijn met 

ruim 6K gestegen. Dit zit in een uitbreiding van het aantal bars, en het maken en 

transporteren van koolzuurhoudend water. De totale inkoop van de horeca zit ook in deze 

lasten. Het geheel van horecakosten in de beheerlasten was ongeveer gelijk aan 2017. 

  

 
Activiteitenlasten:  

Hier komen we bij de grootste kostenpost van het festival: de locatiekosten en de kosten om 

alles op Vlieland te krijgen. Los van het bedrag dat we in de jubileumreservering voor het 

strand hebben genomen, is deze post met 705.682 euro totaal 37.351 euro gestegen. 

Belangrijkste kostenstijgingen hier zijn vooral het Sportveld, dat het afgelopen jaar 15K meer 

kosten heeft gegenereerd door extra rijplaten, meer heftrucks en een grote houten vloer. 

Daarnaast heeft het 15K meer gekost om het team te laten overnachten op slaapboten, 

hotels en huisjes op Vlieland. De kosten voor overnachten stijgen extreem snel de afgelopen 
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jaren. Dit is een punt van zorg en aandacht. De overige kosten zijn kleine prijsverhogingen 

op alle fronten.  

Overige programmakosten zijn Here Comes the Summer en het project Zee van Terrassen. 

Op dit laatste project hebben we een aantal kosten in 2018 moeten nemen waar geen 

opbrengsten meer tegenover staan. De inhoudelijke samenwerking met Sense of Place en 

Staatsbosbeheer is gestaakt. Here Comes the Summer was in 2018 voor het eerst 

uitverkocht, de editie is wel duurder uitgevallen dan begroot. De kostenbeheersing is dan 

ook een aandachtspunt voor komende editie. Het is financieel lastig een compleet festival 

voor 1500 bezoekers uit de grond te stampen. Dit kan alleen zolang het team dit grotendeels 

voor niks wil doen.  

Bij onderdeel 4e zien we een stijging van bijna 20K, die is te verklaren door een eenmalige 

investering van 10K in het Sportveld. Daarnaast zijn hier de kosten opgenomen voor het 

Bluecamp-project op Lange Paal, de opbrengsten die hiertegenover staan zijn benoemd bij 

de Baten. 

 

Personeel:  

De personeelskosten zijn een uitdaging, aangezien de groei van het team een lastig te 

beteugelen proces is. Toch is ondanks de groei van het programma (373.640 tegenover 

367.721 euro) maar een zeer beperkte groei van het aantal vaste teamleden. 

 

Honoraria kernprogramma:  

Hier zien we een stijging van 429.467 tegenover 357.396 euro in 2017. Dit is voor ongeveer 

30K te verklaren door een verhoging van het gagebudget voor het muziekprogramma. Het 

overige (overgrote) deel is een andere afspraak met MOJO om voor een vaste commissie 

twee mensen beschikbaar te stellen die in ons programmateam plaatsnemen.  

Overige activiteitenlasten personeel bestaat vooral uit de post crew en bandcatering. Een 

substantiële post die groter is, omdat het uitvoerende team en het aantal artiesten flink 

hoger was. In het showweekend worden bijna 1200 crewmaaltijden en nog eens 250 

artiestenmaaltijden per dag van geserveerd. In totaal zijn het in de bouw en breek 6819 

maaltijden en daarnaast is betreft het hier nog backstage hospitality voor de artiesten en 

kleedkamers en een post crewdrankjes. 

 
Reflectie op exploitatieresultaat: 

De jubileumeditie heeft helaas een nipt negatief resultaat opgeleverd van 14.617 euro. Dit 

was te verwachten, omdat we groots uitgepakt hebben en vooral veel mogelijk wilde maken. 

Het is een serieus aandachtspunt voor de editie van 2019 om de kosten te beheersen en 

budgetbeheer steviger vorm te geven. Onverwachte meerkosten van 2018 zaten vooral in 

de eenmalige investering in het sportveld van 10K, de aanvullende maatregelen van 15K om 

het sportveld extra te beschermen en de meerkosten van het strand.  

 
Toelichting op Exploitatierekening tegenover begroting FPK 
Het Fonds Podiumkunsten (FPK) kent een rapportagemodel waarbij gekeken wordt naar de 

begroting die leidend was op het moment van indienen. De wereld van de popmuziek en 

festivals is zeer dynamisch, dit verklaart soms grote afwijkingen ten opzichte van de 

begroting die is opgesteld in het voorjaar van 2016. In deze toelichting wordt ervoor gekozen 

om alleen afwijkingen van meer dan 10% van tekst en uitleg te voorzien.  

 

Het totaal aan inkomsten ligt 25% hoger dan de normbegroting zoals die is opgesteld in 

2016. Dit is een 25% hogere horecaopbrengst dan begroot van ruim 110.000 euro. 
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Daarnaast zien we dat het verdiepen en verbreden van het programma leidt tot een 

kansrijker traject bij diverse cultuurfondsen en dat Into The Great Wide Open hier steeds 

beter de weg weet.  

 

Aan de lastenkant zien we ten opzichte van de normbegroting bijna 42% meer uitgaven 

binnen de post activiteitenlasten (in totaal 619.628 euro). De grootste groei zit dus in de 

inhoud, in het steeds maar verder ontwikkelen en het blijven zoeken naar nieuwe dingen.  

 

Eigen inkomsten quote EIQ 
In de beschikking van het Fonds Podiumkunsten is een EIQ van 25% opgenomen. In 2017 

zien we dat de totale baten 1.897.574 euro zijn op een totaal van 2.139.481 euro, dus 

afgerond 89%. Voor 2018 is dit getal redelijk onveranderd 88%.  

 
Risico’s en kansen voor de toekomst 
Een festival organiseren is een activiteit met een hoog risico, vooral op een eiland waarbij de 

bijkomende kosten van reis en verblijf zo hoog zijn. Dit weten we en zien we ook in het 

resultaat van de afgelopen editie. Een editie die zich kenmerkte door de mooiste van de tien 

edities te willen zijn. Dit houdt in dat de kosten omhooggingen, een ontwikkeling die we voor 

de editie van 2018 op sommige plekken gecontroleerd hebben laten gaan. Zo hadden we de 

kosten van de strandexercitie vooraf niet geheel in kaart, en hebben we op het gebied van 

aankleding een aantal extra dingen kunnen doen op het Sportveld en bij de entree. Voor 

2019 zullen we de kostenstijging moeten proberen te beheersen of beheersbaar te maken. 

Dit vereist aandacht aan de productiekant. Stijn Kierkels zal hier het team versterken om de 

inkoop van materialen scherper en goedkoper te krijgen, mogelijk zullen we wisselen van 

leveranciers. Financieel is de organisatie gezond, ook met het beperkte verlies van de 

afgelopen editie. Desondanks wordt het financiële team versterkt met Douwe Luijnenburg, 

om meer tijd en aandacht te creëren voor budgetbewaking en interne processen en 

budgetoverschrijdingen eerder in beeld te krijgen.  

 

Een ander risico is en blijft het weer. Into The Great Wide Open blijft een deel van zijn eigen 

vermogen reserveren voor mogelijk slecht weer of een minder horecaresultaat.  

 

De draagvlak op het eiland en zijn bewoners heeft onze permanente aandacht. Hierin is het 

afgelopen jaar intensief geïnvesteerd door te overleggen met de eilandbewoners, het 

lidmaatschap van de ondernemersvereniging en lidmaatschap van de VVV. Door deel te 

nemen aan overleg en gesprekken en door zes keer jaar op het gemeentehuis te 

verschijnen en een vergelijkbaar aantal keer met Staatsbosbeer te praten over plannen en 

ambities, probeert de organisatie zich goed te verankeren op het eiland. Het afgelopen jaar 

heeft Into The Great Wide Open een grote rol gespeeld in de ontwikkelingen en het 

aanjagen van het verbeteren van het Sportveld. Dit is iets wat naast het organiseren van het 

festival druk legt op de organisatie, maar die als noodzakelijk worden gezien om het nu in de 

toekomst vorm te blijven geven. Draagvlag op en samenwerking met het eiland zijn hierbij 

van essentieel belang. Ook achter de schermen worden gesprekken gevoerd over de 

sentimenten op het eiland dat het festival het met minder bezoekers zou moeten doen. Het 

Dagelijks Bestuur zit er bovenop om aan te geven hoe en waarom we bepaalde keuzes 

maken, en dat onze impact op het eiland al vijf jaar zeer stabiel is als het gaat om het aantal 

bezoekers en verkochte kaarten. Tot slot zullen we komend jaar ook de mogelijkheden gaan 

verkennen om een festival op het buureiland te organiseren.  
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Trots is de organisatie op de afgelopen editie en specifiek op een Vuurtorengenootschap 

met honderd leden. Door de aanvulling van Anna van Nunen als voorzitter van dit 

gezelschap is deze club vol, ook al bijna voor 2019. Een fijne, vaste steun voor de toekomst 

die mooie plannen met raad en daad mogelijk weet te maken. Het verstevigt de 

inkomstenkant van de begroting doordat ruim 30 procent van de leden zich in een 

donatieovereenkomst voor vijf jaar committeert aan het festival. Daarnaast investeren we 

steeds meer in de relatie met diverse fondsen als het VSB Fonds, Stimuleringsfonds 

Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds. De inhoudelijke groei van het festival ligt in het 

verdiepen van deze relaties om het programma verder te ontwikkelen voor 2019. In de basis 

zijn er voldoende middelen op basis van de recette (beide festivals zijn op het moment van 

schrijven uitverkocht) om een goed en gebalanceerd programma neer te zetten. Voor 

specifieke onderdelen, zoals een verbreding van het kunstprogramma, zijn aanvullende 

subsidies wel noodzakelijk.  

 

Prestatieverantwoording 
Het jubileumjaar 2018, 10 jaar Into The Great Wide Open, is gevierd met alle eilanders 

(gratis toegang) een podium op het strand en een (extra) podium in het dorp. Daarnaast is 

een specifiek themaprogramma ontwikkeld met daarbij een praatprogramma, dat vooral in 

het dorp plaatsvond. Het aantal onderdelen in de kernprogrammering is hierdoor hoger dan 

de norm en de getallen van vorig jaar. Bij kunst en kinderkunst (Kolder) is er juist voor 

gekozen om het budget in te zetten voor werken met iets meer impact en dus ook 

bouwkosten. Het onderdeel Sport & Spel hebben we in 2018 niet specifiek zelf uitgevoerd; 

dit hebben we deels door een aantal eilandondernemers laten invullen, zoals de Surfschool 

en het Recreatieteam van Stortemelk. 

 

Werkwijze en interpretatie  
In de kolom normcijfers staan de getallen die bij aanvraag naar het Fonds Podiumkunsten 

zijn gestuurd in 2016. Bij het moment van aanvragen is geen rekening gehouden met het 

verschil tussen bezoekers en bezoeken. Ook het aantal kinderen en gasten is niet 

opgenomen in de normcijfers. Door expliciete vraagstelling van het fonds zijn we tot een 

berekening gekomen om het verschil tussen bezoekers en (concert)bezoeken te berekenen.  

 

De cijfers voor het aantal concertbezoeken zijn een professionele inschatting op basis van 

het idee van de stagemanager van de locatie over het maximaal aantal bezoekers aan het 

optreden; er is immers altijd in- en uitloop tijdens een concert. De stagemanager krijgt 

hiervoor een training. De capaciteit van de locatie is een belangrijke graadmeter; we weten 

wanneer een zaal vol is en hoeveel vierkante meter ruimte beschikbaar is. Dus als de ruimte 

vol staat, passen er x mensen in en als ze zitten, passen er y mensen in. Als het vol is tot 

aan de regie passen er z mensen in, et cetera. Op basis van deze gegevens en de 

publieksdichtheid per m2
 wordt aangeven hoeveel bezoekers aanwezig zijn. Dit is een 

beproefde methode voor veiligheidsdiensten en politietellingen die het festival 

implementeert.  

De cijfers in Model IV zijn een schatting als het gaat om het aantal gratis bezoeken, het is 

tijdens het festival niet te onderscheiden wie betaald heeft en wie niet. Alleen voor de 

kunstroute weten we dat er een klein aantal mensen is die specifiek wel de ‘gratis’ 

kunstroute bekijkt en niet op het festivalterrein komt. Deze gratis bezoeken tellen we op bij 

de totale bezoeken van het overige programma.  
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Model III F voor de prestaties van festivals  Norm cijfers 2017 2018 

     

Duur in dagen  4 4 4 

  
    

Aantal activiteiten kernprogrammering 87 81 118 
Aantal overige activiteiten, nl      
  Kunstroute 15 16 11 
  Kolder 18 21 16 
  De Jeugd van Tegenwoordig 0 3 3 
  Sport en Spel 0 4 0 
  Film 13 14 12 
  Wij Water / Zondag ochtend 1 2 1 
  Sessies Mediapartners 13 12 11 
  Thema programma Vrije Ruimte    12 
    

    

Totaal aantal activiteiten  147 153 184 

     

Totaal aantal bezoekers  6000 7983 8624 
  reguliere bezoekers 6000 6000 6057 
  eilanders (32 passpartouts 165 dagkaarten) 0 165 715 
  Kinderen 0 1101 1127 

  Vuurtorenwachters en gasten 0 717 725 

     

Totaal aantal bezoeken kernprogrammering  5000 68912 90085 
  Totaal aantal bezoeken overige activiteiten 3000 18104 30930 
  Waarvan betaalde bezoeken 8000 87016 119015 
  Waarvan niet betaalde bezoeken  0 800 2000 
Totaal aantal bezoeken  8000 87816 121015 

 

 

Model IV Speellijst 2018      

      
Titel Lengte Optredens Bezoeken Gratis Subtotaal 

Muziekprogramma   118 90085   90085 

Agar Agar 60 tot 90 min 1 2100    

Ajabu 60 tot 90 min 1 400    

Alfa Mist 60 tot 90 min 1 450    
Altin Gun 60 tot 90 min 1 2000    

Anna Leone 60 tot 90 min 1 530    

Big Thief 60 tot 90 min 1 1200    
Boy Azooga 60 tot 90 min 1 500    

Braaknoot Ensemble speelt Nacht en Ontij 60 tot 90 min 1 1200    

Canshaker Pi 60 tot 90 min 1 500    
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Titel Lengte Optredens Bezoeken Gratis Subtotaal 
Carista 60 tot 90 min 1 1100    

Cesar Majorana 60 tot 90 min 1 500    

Chris Pureka 60 tot 90 min 1 480    
De Likt 60 tot 90 min 1 550    

Delict 60 tot 90 min 1 1600    

Destroyer 60 tot 90 min 1 600    
Dewolff 60 tot 90 min 1 1500    

Dijf Sanders 60 tot 90 min 1 900    

Django Django 60 tot 90 min 1 3500    
Dylan LeBlanc 60 tot 90 min 1 975    

Electropoezië 60 tot 90 min 1 250    

Emiliana Torrini & the Colorists 60 tot 90 min 1 1250    
Emma Jean Thackray 60 tot 90 min 1 500    

Erlend Øye  60 tot 90 min 1 1250    

Eternal sunshine 60 tot 90 min 1 100    
Faces On Tv 60 tot 90 min 1 500    

Feng Suave 60 tot 90 min 1 1200    

Frubbeltoon 60 tot 90 min 1 250    
Gruppo Di Pawlowski 60 tot 90 min 1 600    

Haley Heynderickx 60 tot 90 min 1 400    

Hannah Williams & The Affirmations 60 tot 90 min 1 2750    
Hans Vrijmoed 60 tot 90 min 1 400    

Hauschka (2 concerten) 45 min 2 350    

IDER 60 tot 90 min 1 700    
Ilana DJ 45 min 4 500    

Japanese Breakfast 60 tot 90 min 1 1700    

Jasper Verhulst 60 tot 90 min 1 800    
Jeff Tweedy 60 tot 90 min 1 1750    

Jim White 60 tot 90 min 1 350    

Joep 45 min 4 500    
Johan  60 tot 90 min 1 2000    

John Cale 60 tot 90 min 1 2500    

Joost (DJVT) 60 tot 90 min 1 800    
Joost van Bellen 60 tot 90 min 1 2000    

Judy Blank 60 tot 90 min 1 350    

Julia Holter 60 tot 90 min 1 700    
Kelly Lee Owens  0     

Latoya & Kaas 60 tot 90 min 1 250    

Leafs (DJVT) 60 tot 90 min 1 250    
Lorenzo Senni 60 tot 90 min 1 900    

METZ 60 tot 90 min 1 600    

Michiel Peeters 45 min 4 850    
Oh Bondage, Up Yours! 45 min 4 200    
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Titel Lengte Optredens Bezoeken Gratis Subtotaal 
Onyx Collective 60 tot 90 min 1 1300    

Otzeki 60 tot 90 min 1 700    

Oumou Sangaré 60 tot 90 min 1 3000    
Parker Millsap 60 tot 90 min 1 800    

Peter Beijk 60 tot 90 min 1 800    

Pieter Jansen & Bob Verhoeven 60 tot 90 min 1 500    
Pieter Jansen alleen 60 tot 90 min 1 500    

Pip Blom 60 tot 90 min 1 800    

Pitou 60 tot 90 min 1 620    
Protomartyr 60 tot 90 min 1 580    

Ray Fuego (DJVT) 60 tot 90 min 1 250    

Reinbert de Leeuw 60 tot 90 min 1 1250    
REMY van Kesteren 60 tot 90 min 1 1100    

Rico & Sticks 60 tot 90 min 1 2000    

Roisin Murphy 60 tot 90 min 1 4500    
Ronnie Flex & Deuxperience 60 tot 90 min 1 4000    

Sassy J 60 tot 90 min 1 700    

Snail Mail 60 tot 90 min 1 1100    
St. Paul 45 min 12 1000    

St. Paul 90 min 3 2000    

Sunflower Bean 60 tot 90 min 1 700    
Tala Drum Corps 60 tot 90 min 1 950    

The Ex 60 tot 90 min 1 550    

The Happening 60 tot 90 min 1 250    
The Posies 60 tot 90 min 1 550    

Thelonious 60 tot 90 min 1 600    

Theo Lawrence & The Hearts 60 tot 90 min 1 1500    
Tim Knol 60 tot 90 min 1 750    

Tyler Childers 60 tot 90 min 1 700    

Volcano Boys 60 tot 90 min 1 250    
Wende 60 tot 90 min 1 2000    

Wessel 60 tot 90 min 1 500    

White Denim 60 tot 90 min 1 2000    
Wiekes + Kurt 4x 45 min 4 500    

William Fitzsimmons 60 tot 90 min 1 1100    

Working Title 60 tot 90 min 1 250    
Yo La Tengo 60 tot 90 min 1 750    

Young Blood Brass Band 60 tot 90 min 1 600    

        

Jubileum programma Vrije Ruimte   12 1220   1220 

Vrije Ruimte Stefen Snelders 60 tot 90 min 1 180    
Vrije Ruimte Jason Hessels 60 tot 90 min 1 200    

Vrije Ruimte Stadsastronauten 60 tot 90 min 1 80    

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring 
d.d. 19 maart 2019 



 28 

Titel Lengte Optredens Bezoeken Gratis Subtotaal 
Vrije Ruimte Joke Hermsen 60 tot 90 min 1 400    

2 dagen tuin Podium Vlieland 4x30 min 4 180    

2 dagen tuin Tromphuys 4x30 min 4 180    

        

De Jeugd   3 1300   1300 

Joost 60 tot 90 min 1 800    

Ray Fuego 60 tot 90 min 1 250    

The Leafs 60 tot 90 min 1 250    

        

Kunstroute   13     17850 

Titel Lengte Optredens Bezoeken Gratis Subtotaal 
Knockvologan Obervatory  4 dagen 1500 geschat 100 

Zandglas Factory  4 dagen 1000 geschat 100 

Groundstation 3  4 dagen 1250 geschat 100 
Slue  4 dagen 950 geschat 100 

Foraging Vlieland  4 dagen 750 geschat 100 

Van Oesterbroed tot Uithuiltuin  4 dagen 800 geschat 100 
Scenery Track  4 dagen 950 geschat 100 

The Great Indesision Council  4 dagen 950 geschat 100 

Boservaring  4 dagen 750 geschat 100 
Epiphony  4 dagen 950 geschat 100 

Drifting in Open Water  4 dagen 1050 geschat 100 

Skikkping Steps  4 dagen 950 geschat 100 
Romain Tardy  4 dagen 6000 geschat 100 

        

Kolder   14     7500 

Stout Konijn  3 dagen 1150 geschat 50 

Foam  3 dagen 450 geschat 50 
Kami van Vlie & Eefje Halters  3 dagen 400 geschat 50 

Kolderkrant  3 dagen 750 geschat 50 

Kris Kras Attelier  3 dagen 450 geschat 50 
Meekit  3 dagen 450 geschat 50 

Rarrorirality  3 dagen 450 geschat 50 

Ginnegagap  3 dagen 550 geschat 50 
Taartrovers  3 dagen 600 geschat 50 

Tactische Bosspelen  3 dagen 450 geschat 50 

Van botten beesten maken  3 dagen 600 geschat 50 
Hangende Vlielander Beesten  3 dagen 350 geschat 50 

Waardeloze Juwelier  3 dagen 400 geschat 50 

Zandstrand Fantasien  3 dagen 450 geschat 50 

        

VPRO Sessies   11     550 
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Otzeki  eenmalig 50    

Titel Lengte Optredens Bezoeken Gratis Subtotaal 

Dylan LeBlanc  eenmalig 50    

Feng Suave  eenmalig 50    
Haley Heynderickx  eenmalig 50    

William Fitzsimmons  eenmalig 50    

White Denim  eenmalig 50    
Wende     eenmalig 50    

Canshaker Pi   eenmalig 50    

Pitou    eenmalig 50    
Johan   eenmalig 50    

Faces On TV    eenmalig 50    

        

Film   12     360 

Milford Graves Full Mantis   eenmalig 30    
It Must Make Peace   eenmalig 30    

Johann Lurf, Oostenrijk 2017, 90 min.   eenmalig 30    

Let The Corpses Tan (Laissez bronzer les cadavre)  eenmalig 30    
Playing Men   eenmalig 30    

Mountain Plain Mountain   eenmalig 30    

The Worldly Cave   eenmalig 30    
Ligne Noire   eenmalig 30    

Cavern   eenmalig 30    

Joy in People   eenmalig 30    
IFFR Kinderfilm 4-8 jaar: Bijzondere dieren   eenmalig 30    

  Lente in je bol / Spring Jam – Ned Wenlock, Nieuw-Zeeland, 5 min      

  Fox and the Whale – Robin Joseph, Canada, 12 min      
   Land without evil – Kati Egely, Hongarije & Argentinië, 4 min      

   Luchtvruchten / Fruit of Clouds - Kateřina Karhánková, Tjechië, 11 min      

   Ameise – Julia Ocker, Duitsland, 3 min        
   Aport – Denis Vororin, Rusland, 2 min       

   Aport – Denis Vororin, Rusland, 2 min       

IFFR Kinderfilm 8-12 jaar: Bijzondere verhalen  eenmalig 30    
   Fox and the Whale - Robin Joseph, Canada, 12 min.      
   Bachir in Wonderland - Evelien Vehof & Els Duran, Nederland, 16 min. Running Lights - Ged Sia, Litouwen, 11 
min. 

   Nanuuq - Jim Lachasse, Frankrijk, 2 min.       

   Heijplaters – Mirjam Marks, Nederland, 15 min.          

            
Zondag ochtend programma    1 150   150 

 

 

Pers over Into The Great Wide Open 2018 
De Volkskrant: “Natuurschoon van Vlieland geeft fraaiste muziek nog diepere betekenis op 

Into The Great Wide Open” 
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Leeuwarder Courant: “Plek en sfeer tillen de artiesten op” 

NRC: “Tussen de hoge bomen op Vlieland wordt elke band iets beter” 

3voor12: “Eerlijk, Into The Great Wide Open heeft een fantastisch programma dit jaar, maar 

van drie goede dagen (en een halve) is de tweede op papier toch het minst interessant. En 

dan heeft het festival ook nog te kampen met twee internationale afzeggingen: Tshegue en 

The Vaccines komen niet. Toch wordt het uiteindelijk een voorbeelddag, waarop twee 

typische eigenschappen van het festival overduidelijk waarneembaar zijn: de samenkomst 

van oud en jong (en dan bedoelen we écht jong), en de macht van het eiland.” 

 

 

 
Dankwoord 
Into The Great Wide Open kijkt terug op 

een mooi jubileum en wil vooral alle 

Vlielanders danken voor hun bezoek aan 

het festival en de warme ontvangst. Onze 

eigen mensen van team en productie 

willen we prijzen voor de omgang met het 

nieuwe sportveld. Wat een cadeau dat er 

zo’n mooi veld ligt op het eiland na deze 

editie! Het laat zien hoe goed er 

samengewerkt wordt met de lokale 

gemeenschap, complimenten voor 

iedereen die dat mogelijk heeft gemaakt.  
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Into The Great Wide Open is al zijn sponsoren en specifiek het Stimuleringsfonds Creatieve 

Industrie, het Mondriaan Fonds, het VSB Fonds en het Fonds Podiumkunsten zeer 

erkentelijk voor hun bijdrage. Daarnaast een ‘big shout out’ naar de ruim zevenhonderd 

vrijwilligers die het festival mede mogelijk maken. Tot volgend jaar! 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
Algemeen  
Bij het opmaken van deze jaarrekening is Richtlijn 640 van de Jaarverslaggeving nageleefd, 

en zijn voor zover van toepassing de voorschriften van het handboek Verantwoording 

Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten gevolgd.  

 

Waarderingsgrondslagen voor de balans  
Materiële vaste activa  
De materiële vaste activa worden in de balans opgenomen voor de aanschaffingswaarde 

verminderd met de daarover berekende lineaire afschrijvingen op basis van de economische 

levensduur. Bedrijfsmiddelen waarvan de aanschafwaarde minder dan 2500 euro is, worden 

niet geactiveerd.  

Vorderingen en overlopende activa  
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van 

voorzieningen voor oninbaarheid.  

Liquide middelen  
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.  

Bestemmingsreserve  
Hier is geen sprake van een fondsverplichting voor FPK, er is een bestemmingreserve 

opgebouwd voor een slechtweerscenario zodat het festival in zo’n geval nog aan zijn 

verplichtingen kan voldoen.  

Schulden en overlopende passiva  
De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.  

 

Grondslagen voor de exploitatierekening  
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee 

verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.  

 

Subsidieverstrekkers  
Subsidies zijn een belangrijk onderdeel van de inkomsten van Stichting Great Wide Open. 

De gemeente Vlieland heeft voor 2016-2018 een subsidie van 25.000 euro vastgelegd. Een 

deel daarvan is afhankelijk gemaakt van het aantoonbaar maken van herhalingsbezoek aan 

het eiland. Dit gedeelte wordt jaarlijks aangevraagd. De Provincie Fryslân heeft een 

tweejarige regeling toegekend voor 2017 en 2018. Tot slot geniet het festival steun van het 

Fonds Podiumkunsten voor 2017-2020. De overige subsidies van bijvoorbeeld VSB, 

Mondriaan Fonds en overige kleinere private fondsen worden jaarlijks aangevraagd.  

 

Continuïteitsveronderstelling 
De jaarrekening is opgesteld op basis van de veronderstelling van continuïteit. Bestuur en 

directie van Stichting Great Wide Open hebben op basis van de uitkomsten van 2018, de 

vermogenspositie, de begroting voor 2019 met inbegrip van de meerjarig toegekende 

subsidies geen 

aanleiding te veronderstellen dat de continuïteit op enigerlei wijze in het geding is. 

  

Schattingen 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, 

is het nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, 

en dat de leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 
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opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste 

inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de 

bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende 

jaarrekeningposten. 

  

Vergelijking met voorgaand jaar: 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 

gebleven ten opzichte van het voorgaand jaar. 

 

Overige gegevens 
Deskundigenonderzoek 
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen controleverklaring. 

 

Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening 
Het bestuur van Stichting Great Wide Open heeft de conceptjaarrekening en het concept 

van het inhoudelijk verslag van 2018 per e-mail behandeld. De vaststelling van de 

jaarrekening heeft plaatsgevonden in de bestuursvergadering van 19 maart 2019. 

 
Aldus getekend door het bestuur van Stichting Great Wide Open:  

 

 

Margriet van Kraats   Voorzitter  …………………………… 

 

 

 

Jan van der Veen  Secretaris  ……………………………. 

 

 

 

Henk Eigenbrood   Penningmeeste ……………………………. 

 

 

 

Cor Schlosser   Algemeen bestuurslid ……………………………… 

 

 

 

Kees Terwisscha   Algemeen bestuurslid ……………………………… 
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