
Activiteitenverslag 2021 

Zie ook onze site: www.hetkersjesfonds.nl  

Volg onze vernieuwde Instagram: https://www.instagram.com/hetkersjesfonds/  

 

Kersjesprijs en Beurzen 2021 

Het Kersjes Fonds heeft in 2021 vanwege de Covid-pandemie geen beurzen, prijzen en stipendia 

uitgereikt. Wel vond in 2021 de feestelijke prijsuitreiking van de prijs, beurs en stipendia van 2020 

plaats. Dit concert, dat op 23 juni 2021 plaatsvond in de Muziekhaven te Zaandam, werd live 

uitgezonden op Radio 4.  

 

Nieuwe koers van Het Kersjes Fonds 

Een focuspunt van het fonds was dit jaar de verlegging van de koers. Deze werd in het najaar van 

2021 gepubliceerd. Per 1 januari 2022 trekt Het Kersjes Fonds meer geld uit voor minder projecten. 

Kwaliteit staat voorop. Originele en prikkelende muziekprojecten komen in aanmerking voor 

substantiële financiële steun vanaf de ontwikkeling van een idee tot aan de uitvoering op het 

podium. Het fonds stelt een bedrag van maximaal 120.000 euro per jaar beschikbaar, te verdelen 

over één tot vier bijzondere projecten, afhankelijk van het aanbod en de kwaliteit. Geselecteerde 

projecten die meerdere jaren beslaan kunnen ook aanspraak maken op meerjarige steun, met een 

maximum van drie jaar. 

 

Aanvragen hiervoor konden vanaf 1 oktober 2021 worden ingediend. Aanvragen voor projectsteun 

onder het oude beleid konden tot 1 januari 2022 worden ingediend. 

 

Projectaanvragen 

In 2021 werden 25 projectaanvragen gehonoreerd. De toezeggingen waren goed voor krap 

€150.000. Een ruim deel van deze projecten is inmiddels tot uitvoering gebracht. 

Voor de werkzaamheden m.b.t. selectie en adviezen verwijzen wij naar het beleid van Het Kersjes 

Fonds. 

 

De Nationale Master Orkestdirectie werd in seizoen 2020-2021 opnieuw gesteund met €50.000. Ook 

in seizoen 2021-2022 kan de NMO weer rekenen op steun van Het Kersjes Fonds 

 

Werkzaamheden die verband houden met de talentontwikkeling van de jonge musici staan 

beschreven in het beleid van Het Kersjes Fonds. Meer informatie is te vinden onder de noemer 

‘Talentontwikkeling’ op de website van het fonds.  

 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur heeft in 2021 vijfmaal vergaderd. Deze vergaderingen vonden vanwege de pandemie 

voornamelijk online plaats. 
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