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Nominatie Cultuurprijs Soest 2017

Elk jaar wordt er in Soest/Soesterberg een prijs uitgereikt aan mensen of organisaties die zich hebben onderscheiden door de 
kwaliteit van hun activiteiten en initiatieven op cultureel terrein met een aantoonbare betekenis voor de Soester gemeenschap. 
Het ene jaar is dit de Cultuurprijs en het andere jaar de Cultuurstimuleringsprijs. Dit jaar gaat het om de Cultuurprijs. De 
Cultuurstimuleringsprijs is speciaal bedoeld voor nieuw talent en nieuwe ontwikkelingen (gewonnen door ‘A day in the 
forest’ in 2015).

Dit jaar was het Herman van Veen Arts Center één van de genomineerden. De prijs ging echter welverdiend naar Irma Vos. 
Irma is voor de gasten van het Arts Center geen onbekende gezien de samenwerking tussen haar en het Arts Center. Ze is 
fluitdocente en drijvende kracht achter de Bachschool. Toen twee jaar geleden bekend werd dat alle docenten van de locatie 
Soest zouden worden ontslagen, nam Irma het initiatief om met een aantal docenten een collectief op te richten, mede omdat 
zij niet wilde dat de leerlingen in Soest de dupe zouden worden. Zij heeft hierover contact gelegd met Herman van Veen en 
samen hebben ze de naam “Bachschool” bedacht waarvan hij beschermheer is.

Nominatie Triodos Bank Hart-Hoofdprijs 2017

De Triodos Hart-Hoofdprijs is bedoeld voor de meest inspirerende, door Triodos Bank gefinancierde, instelling die op een 
onderscheidende manier haar hart volgt, haar hoofd gebruikt en zo een bijdrage levert aan een duurzame wereld. De Hart-
Hoofdprijs is een publieksprijs die in 2011 is ingesteld door Triodos Bank.  

Op 16 mei is de prijs uitgereikt aan het initiatief ‘Slim Opgewekt!’ 
www.slimopgewekt.nl

Inleiding

2017: MIJLPALEN

Voltooiing restauratie 
Villa de Paltz

Hoewel onze stichting niet bijdraagt 
aan de restauratie van het Rijksculturele 
erfgoed in het bezit van het Herman van 
Veen Arts Center is de ontwikkeling 
van deze restauratie natuurlijk wel van 
belang voor onze stichting. 
De renovatie en restauratie van de 
gebouwen betekent meer en betere 
mogelijkheden voor de stichting om 
haar doelstellingen te ontwikkelen. Wij 
zijn er trots op dat na renovatie van 
Landgoedtheater de Kapschuur, het 
hoofdgebouw ‘Villa de Paltz’ in oude 
glorie is hersteld.
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De volledige doelstellingen van de stichting zijn opgenomen in artikel 2.1 van de statuten en luiden als volgt:

- Het bevorderen en de instandhouding van het Herman van Veen Arts Center te Soest teneinde het Herman van Veen Arts  
   Center als naar huidige maatstaven voldoende geëquipeerd kunstencentrum te kunnen laten functioneren en het 
   landgoed met NSW-status waarop zij gevestigd is in stand te houden.

- Het bevorderen en ondersteunen van de activiteiten in voornoemd kunstencentrum, waaronder  het (doen) voorbereiden 
   van theater- en muziekproducties, alsmede exposities; belangrijke component daarin is het bieden van   
   ontwikkelingsmogelijkheden aan jonge, begaafde kunstenaars.

- Het vergroten van de betrokkenheid tussen het Herman van Veen Arts Center en haar publiek, vooral doch niet 
   uitsluitend dat deel ervan dat een speciale band heeft of wil hebben met het kunstencentrum, alles in de ruimste zin van  
   het woord.

De volledige statuten en het beleidsplan van de stichting vindt u terug op onze website. 
www.hermanvanveenartscenterfonds.com

DOELSTELLINGEN

Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds en Harlekijn Holland

Harlekijn Holland b.v. is de natuurlijke productiepartner van het Herman van Veen Arts Center. ‘Natuurlijk’ gezien het feit 
dat Harlekijn Holland het productiehuis is van o.a. de tournees van Herman van Veen en in dit bedrijf 50 jaar expertise 
op het productievlak huist. Meerdere producties die uitgevoerd worden op het Arts Center worden geproduceerd door 
Harlekijn Holland. Harlekijn Holland huurt voor deze producties jonge podiumkunstenaars in en begeleidt deze gedurende 
het creatieproces van een productie.

Harlekijn Holland huurt en stelt de theaterruimtes ter beschikking waar alle onderdelen van de programmering op het 
Arts Center plaatsvinden. Deze producties worden medegefinancierd vanuit het Arts Center Fonds. Harlekijn Holland 
stuurt hiervoor reguliere facturen aan het Fonds. Het Fonds betaalt deze vanuit de bijdragen die ze ontvangt van donateurs 
(particulieren, bedrijven, lokale overheid, andere institutionele fondsen etc.). Donateurs die specifiek doneren aan de 
programmering van het Arts Center. Het beneficiëntschap bij de VriendenLoterij heeft hier een stevig aandeel in.

Harlekijn Holland draagt zelf ook bij aan de programmering en het onderliggende initiatief. Jaarlijks draagt Harlekijn Holland 
uit eigen middelen gemiddeld EUR 30.000 bij aan het initiatief van het Herman van Veen Arts Center. Dit verloopt niet via 
het Fonds maar is een rechtstreekse bijdrage aan de producties.

Programmaonderdelen die niet geproduceerd zijn door Harlekijn Holland worden vaak rechtstreeks betaald vanuit het 
Arts Center Fonds. Het Fonds betaalt dan rechtstreeks de podiumkunstenaars en de faciliteiten die benodigd zijn bij deze 
producties. D.w.z. huur van apparatuur etc. Hierbij moet u denken aan onze Kamermuziekmiddagen en festivals maar ook 
aan onze gastoptredens of het faciliteren van een programma zoals ‘A day in the forest’.

Doelen

In 2017 hebben we ons ten doel gesteld om de technische uitrusting van onze theaterruimte op een hoger peil te krijgen zodat 
voorstellingen beter tot hun recht zouden komen. Door een investering van onze partner Harlekijn Holland b.v.  hebben 
we verschillende vernieuwingen kunnen doorvoeren. Het is nu mogelijk om theatervoorstellingen, kindervoorstellingen en 
praatprogramma’s te versterken voor volle zalen (100+ mensen) waardoor we bij deze programma’s meer mensen kunnen 
ontvangen dan voorheen. Daarnaast hebben we door betere stoffering de mogelijkheid gekregen om in ons theater mooie 
nieuwe nieuwe speelrichtingen te creëren waardoor we een intiemere setting kunnen creëren bij voor concerten. Daarnaast 
draagt de stoffering bij aan een betere akoestiek.

Bijkomend voordeel is dat door deze investeringen huurkosten van apparatuur en inrichting gedeeltelijk wegvallen waardoor 
we als stichting kunnen besparen op de kosten. 



De Stichting heeft in 2017 29 aanvragen gedaan bij institutionele fondsen. 10 van 
deze aanvragen zijn gehonoreerd, 15 aanvragen zijn afgewezen en 4 aanvragen 
staan nog open.

Naast bovenstaande aanvragen hebben we flink wat anonieme donaties ontvangen 
via onze “bijdrage” boxen op het Arts Center. Deze giften bedroegen in totaal een 
kleine EUR 8.000.

De ervaring die we tijdens de start van onze stichting in 2015 en bij onze eerste 
aanvragen hebben opgedaan hebben we, na evaluatie, meegenomen in wijzigingen 
en verbeteringen van de aanvraagprocessen in 2016 en 2017.

Dit heeft o.a. geresulteerd in begeleiding door en aanvragen van fondswervers 
in 2017. Dit is niet onbezoldigd gebeurd. In 2017 hebben we hiervoor een post 
uitgetrokken van EUR 6.000. De statuten van onze stichting voorzien in de 
financiële mogelijkheid hiertoe.

Met de bijdragen die voortgekomen zijn uit bovenstaande aanvragen maar ook met 
bijdragen van onze particuliere donateurs hebben we onderstaande activiteiten 
kunnen ontplooien naast onze bijdrage aan de algemene programmering op het 
Herman van Veen Arts Center. 

De programmering op het Arts Center bestond in 2017 uit een kleine 150 
voorstellingen. Het aantal bezoekers van het Arts Center liep tegen de 16.000

Een gedeelte van de opbrengsten uit bovenstaande aanvragen is bestemd voor 
projecten die in 2018 en in 2019 plaatsvinden. Waaronder het 2e Kamermuziek 
Festival en de 3e Alfred Golf Charity Cup.

Naast de financiële support van particulieren en institutionele fondsen hebben we 
natuurlijk zeer veel steun gehad van onze vrijwilligers. De Arts Center vrijwilliger 
is bij tal van activiteiten spilfiguur. Mede door hen zijn veel activiteiten mogelijk 
gemaakt. 
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Zondag 23 april hebben we op het Herman van Veen Arts 
Center een delegatie van de Quiet Community ontvangen.
Onze gasten hebben een mooie dag beleeft waarbij ze een 
rondleiding kregen over Landgoed De Paltz, een verzorgde 
lunch genoten en gast waren bij onze voorstelling ‘De 
Radiodagen’.

De Quiet 500 is een idee van de schrijver A.H.J. (Anton) 
Dautzenberg. Eind 2012 startte hij samen met Bart van 
Dalen, Ralf Embrechts en Hans van Vugt het project op. 
Vervolgens is de Quiet 500 op vrijwillige basis gemaakt 
door een dertigtal professionals: cartoonisten, columnisten, 

(stads)dichters, fotografen, journalisten, schrijvers, web-
sitebouwer en vormgevers. In oktober 2013 verscheen de 
‘Quiet 500’, een glossy magazine om de (stille) armoede 
te belichten en te verlichten. Quiet 500 was meteen een 
landelijk succes en haalde ruim € 50.000 op voor twee 
Tilburgse armoedeprojecten.

De Tilburgse glossy won de Bonk publieksprijs (Com-
municatieprijs Brabant) en werd bijna tijdschrift van het 
jaar 2014 met een fantastisch juryrapport. Winnaar werd 
uiteindelijk Harpers Bazaar maar volgens velen was Quiet500 
de morele winnaar.

Ontvangst Quiet Community, 23 april

Kamermuziek festival Landgoed De Paltz, 
20 en 21 mei

Marieke Vos organiseerde voor het Arts Center 
Fonds een 2-daags kamermuziek festival.

Een kamermuziekfestival met negen concerten 
uitgevoerd door jong talent tot en meer ervaren 
musici. Van de complete Toccata’s van J.S. Bach tot 
en met kamermuziek in combinatie met theater 
en dans’. Het thema ‘Klimaat’ liep als rode draad 
door het programma. Tussen de concerten door 
kon men genieten van filosofische wandelingen / 
rondleidingen over Landgoed de Paltz.
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2e Alfred Charity Golf Cup, 18 juni

Zondag 18 juni is de 2e Alfred Charity Golf Cup gespeeld op Golfpark Soestduinen. De Alfred Golf Charity Cup is een 
initiatief van het Herman van Veen Arts Center Fonds, met als doel fondsen te werven voor die kinderen die een extra 
verzetje kunnen gebruiken, een mooie dag te bezorgen. Het prachtige weer op deze zondag nodigde uit om de golfwedstrijd 
aan te gaan.

Door de bijdrage van de sponsor, de deelnemers en de donateurs heeft de 2e Alfred Golf Charity Cup het mooie netto bedrag 
van EUR 15.000 opgebracht. Van de opbrengst zal o.a komend jaar in de zomer wederom een mooie ‘doe’ dag georganiseerd 
worden voor die kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

In totaal hebben 91 musici meegewerkt aan het kamermuziekfestival. 31 ervaren musici, afgestudeerd of bijna afgestudeerd 
aan de Nederlandse conservatoria. Deze musici begeleidde zestig jonge talenten van vooropleidingen, de J.S. Bachschool en 
uit de School voor Talent van Scholen in de Kunst.  Het was mooi om de combinatie te zien van hele jonge getalenteerde 
musici en de meer ervaren musici.

Naast onze reguliere bezoekers konden ook mensen voor wie het normaal gesproken minder vanzelfsprekend is om naar 
concerten te gaan het hele weekend alle concerten bijwonen. Zo hebben we een grote groep met jongeren uit AZC’s ontvangen 
en ook een flink aantal senioren. De toegang voor het hele festival was “vanzelfsprekend“ vrij.



Day in the forest, 9 juli

Op 9 juli heeft ‘A day in the forest’ wederom gezorgd voor een onvergetelijk mini popfestival. Het publiek kon weer genieten 
van een mooie programmering boordevol kwaliteit midden in de natuur van Landgoed De Paltz en het Arts Center. Op 
verschillende podia werden concertjes gegeven en tussendoor bij een hapje en een drankje kon men genieten van een DJ.  De 
dag is opnieuw zeer goed bezocht.

1 oktober, start samenwerking Herman van Veen Arts Center en SWK030 creatieve huisvesting

Het Herman van Veen Arts Center en SWK030 zijn een samenwerking aangegaan om een breder publiek kennis te laten 
maken met kunst van jonge beeldend kunstenaars uit Utrecht. Er wordt vier keer per jaar een gastexpositie in de villa van het 

Arts Center op Landgoed De Paltz georganiseerd om zo 
jong talent de gelegenheid te bieden om te exposeren 
op deze bijzondere plek. SWK030 creatieve huisvesting 
is een non-profitorganisatie met als doelstelling 
professionele kunstenaars, creatief ondernemers, 
kunstinstellingen en culturele organisaties betaalbare 
werkruimte te bieden in de gemeente Utrecht. Als 
faciliterende instelling levert SWK030 een belangrijke 
bijdrage aan de ontwikkeling en het behoud van het 
culturele klimaat in de stad en regio Utrecht. 

Dit doet SWK030 door het verwerven en beheren van 
panden, maar ook door huurders te stimuleren om 
samen te werken in hun gebouwen, door initiatieven 
van kunstenaars te ondersteunen en ruimten 

beschikbaar te stellen als presentatieruimten. De eerste expositie die de samenwerking tussen Herman van Veen Arts Center 
en SWK030 bekrachtigt, is die van het werk van Bas van der Wal, werkzaam in een atelierpand van SWK030 aan de Frederik 
van Eedenstraat te Utrecht.
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Bezoek gasten van Het Huis van Compassie, 24 november

Vrijdag 24 november hebben we een groep gasten 
ontvangen via het Huis van Compassie uit Nijmegen. Het 
Huis van Compassie is een laagdrempelige plek waarin vele 
verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij compassie 
met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie 
centraal staat. Compassie met bijvoorbeeld daklozen, 
ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede 
leven en mensen die sociaal geïsoleerd zijn en/of zorg 
behoeven.
We organiseren activiteiten voor mensen in een 
maatschappelijk kwetsbare positie, maar tegelijkertijd ook 
voor mensen die het goed vergaat. Juist de ontmoeting tussen 
verschillende groepen mensen streven wij na, omdat dit kan 
leiden tot begrip voor elkaar en respect. Met de welbekende 
Amerikaanse schoolbus hebben we de groep bezoekers 
opgehaald uit Nijmegen.

Omdat veel van de bezoekers uit het buitenland komen 
hebben we hen middels filmpjes van concerten van Herman 
van Veen en van Alfred Jodocus Kwak tijdens de busreis 
kennis laten maken met de naamgever van ons Arts Center.

Na ontvangst met koffie en thee hebben ze een vakkundige 
rondleiding gekregen van onze vrijwilliger Winnifred Planjer. 
Vervolgens hebben onze gasten genoten van de voorstelling 
‘Mag ik deze dans’ van het Harlekijn Danstheater. Na de 
voorstelling gingen de gasten geïnspireerd aan de borrel. Eén 
bezoeker was vast van plan bij thuiskomst de danschoenen 
weer uit “het vet” te halen. Tegen tienen vertrok de bus weer 
naar Nijmegen.

Bijzonder bezoek aan Herman van Veen Arts Center (verslag 
huis van compassie).
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Doelen

De stichting wil een organisatie zijn die zich bekommert 
om het welzijn van mensen in wat zij de ‘tweede lijn’ 
noemt. Niet voor primaire taken als gezondheidszorg en 
onderwijs maar om de geestelijke en sociale aspecten die 
samen ons welzijn bepalen. Uniek is dat al haar activiteiten 
plaatsvinden op een locatie gelegen in een zeldzaam stukje 
beschermd natuurgebied. Op het Arts Center, ben je echt 
‘uit’.  De stichting wil de ontwikkeling voortzetten een plek te 
bieden waar de oudere mens getuige kan zijn van wat jonge 
kunstenaars hun kleinkinderen te bieden hebben.

In 2018 willen we vanuit de stichting vanzelfsprekend bij 
blijven dragen aan de continuering van de programmering op 
het Herman van Veen Arts Center. Om dit mogelijk te maken 
zullen we fondsaanvragen blijven doen bij institutionele 
fondsen. Ook zullen we particulieren blijven vragen om bij 
te dragen aan de ontwikkeling en programmering van het 
Arts Center. 

De stichting zal in 2018 wederom een aantal projecten 
doorzetten dat jaarlijks of 2-jaarlijks terugkomt. Deze 
projecten zullen zichzelf moeten dragen door doelgerichte 
fondswerving bij particulieren, bedrijven en institutionele 
fondsen. Het gaat hier o.a. om de tweede editie van ons 
Kamermuziekfestival dat in 2017 een succesvolle première 
kende. 

Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds en de 
VriendenLoterij

Eind 2015 heeft de Stichting Herman van Veen Arts Center 
Fonds een fondsaanvraag ingediend bij de VriendenLoterij. 
Deze aanvraag heeft destijds geresulteerd in een 3-jarig 
beneficiëntschap van onze stichting bij de VriendenLoterij. 
Dit betekent dat de VriendenLoterij vanaf 2016 drie jaar lang   
het Herman van Veen Arts Center Fonds ondersteunt met 
een bijdrage van EUR 100.000 per jaar.

In September van dit jaar hebben we het heugelijke nieuws 
gekregen dat de VriendenLoterij na 2018 nogmaals voor drie 
jaar onze stichting zal ondersteunen met een bijdrage van 
EUR 100.000 per jaar. 

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die 
mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een 
steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen 
in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. 
Ook steunt zij mensen in hun ambitie om een bijdrage aan 
de maatschappij te leveren. 
                                                                                                                                                                       
De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft 
bekendheid aan hun werk. Abonnees van de loterij hebben 
de mogelijkheid om voor een zelfgekozen goed doel mee te 
spelen en kunnen het Herman van Veen Arts Center Fonds 
kiezen als het goede doel waarvoor zij meespelen.  Inmiddels 
speelt bijna een half miljoen Nederlanders mee voor 49 goede 
doelen en ruim 3.200 clubs en verenigingen in Nederland. 

Ook in 2018 is één van de doelen van de stichting om een 
bijdrage te blijven leveren aan het welzijn van die mensen 
waarvoor veel stichtingen die verbonden zijn aan de 
VriendenLoterij zich inzetten. We streven naar een duurzame 
samenwerking met deze stichtingen.

2018



11

2018 zal ook in het teken staan van ons project ‘ZIN’. De projectaanvraag voor dit project is 
door de VriendenLoterij gehonoreerd, dit betekent dat nagenoeg de uitvoer van het gehele 
project gedekt is.

‘ZIN’ is een project dat bestaat uit een interactieve voorstelling en een vernieuwend lesprogramma 
die de ‘zin’ en het geluk van communiceren wil aanreiken aan vluchtelingen die de Nederlandse 
taal moeten leren. De doelgroep gaat voorafgaand aan en na afloop van de voorstelling met 
lesprogramma werken. Het project onderscheidt zich mede daarmee van het bestaande aanbod 
aan educatieprogramma’s en is daarbinnen tegelijkertijd eenvoudig inpasbaar. 

Vele duizenden jonge volwassenen uit Eritrea zijn de afgelopen jaren naar Nederland gekomen, 
gevlucht voor de wreedheden van het totalitaire regime. Voor deze groep is het moeilijk om 
te integreren en goed in te burgeren. In de eerste plaats komt dit omdat een groot deel niet of 
nauwelijks geschoold is en de verschillen tussen Eritrea en Nederland zo groot zijn.

Op het Herman van Veen Arts Center zullen jonge en talentvolle acteurs/zangers/dansers 
voor en met deze vluchtelingen een vrolijke taalkomedie spelen waarin we de ‘zin’ van het 
communiceren aanbieden. Een voorstelling met muziek, spel en dans waarbij op een lichte 
en eenvoudige manier thema’s voorbijkomen zoals ongemak en onbegrip. Voorbeelden uit de 
praktijk, aangereikt door Eritreeërs van samenwerkende organisaties want zij weten als geen 
ander waar ze tegenaan lopen in de Nederlandse gemeenschap. De deelnemers volgen eveneens 
een lesprogramma dat voor en na de voorstelling voorziet in zes lessen/trainingen. 
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Prognose 2018

Gebaseerd op de 1e twee Jaren van het bestaan van onze stichting en de bijbehorende jaarcijfers prognotiseren we voor 2018 
onderstaande inkomsten en uitgaven. Het resultaat is bedoeld voor de
realisering van de doelstellingen van de stichting.  

Lasten
Eigen fondswerving
Werkkosten 
(overhead, beheer en administratie)
Belasting en rente lasten
Budget project ZIN
Doelreserveringen

Totaal

Resultaat

Baten
VriendenLoterij
(jaarlijkse bijdrage)
VriendenLoterij (geoormerkt)
Cash giften
Symbolisch ‘stoelhouder’ donaties
Kamermuziekfestival 
Additionele fondsaanvragen/fondswerving
(inclusief bijdrage ZIN)

Totaal

-8.000
-25.000

-1.000
-182.500
-192.500

-409.000

135.900

100.000

1.000
10.000
24.600
14.300

395.000

544.900

Zowel in 2016 als 2017 hebben we de mogelijke inkomsten vanuit een extra projectaanvraag bij de VriendenLoterij op EUR 0 
gezet, de uitkomst was immers ongewis.

Voor 2018 kunnen we de inkomsten bij deze post op EUR 365.000 zetten omdat we voor publicatie van dit jaarverslag al te 
horen hebben gekregen dat onze aanvraag voor 2018 gehonoreerd is (zie ‘ZIN’ pag. 10). 

De begroting van ‘ZIN’ hebben we niet uitgesplitst in deze prognose. Dat gedeelte dat we verwachten uit te geven in 2018 t.l.v. 
het budget voor ‘ZIN’ is als een separate lastenpost opgenomen (EUR 182.500). 

De tweede helft van het budget voor het project ‘ZIN’ is opgenomen in de post ‘doelreserveringen’, omdat dat deel van het 
budget (EUR 182.500) uitgegeven gaat worden in 2019 en mogelijk zelfs gedeeltelijk in 2020. 
 
Hiermee tonen we dat deze post los staat van het resultaat t.b.v. de reguliere programmering en ontvangst van onze doelgroepen 
op het Arts Center. 

T.b.v. de doelstellingen van de stichting in 2018
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Bestuur:

Saskia Klomps – Voorzitter
Astrid Rasch – Penningmeester
Gooitsen Eenling – Secretaris

Raad van toezicht:

Herman van Veen
Edith Leerkes

Directie:

Valentijn van Veen

Partners 2017:

VriendenLoterij
De Groot Fonds

Rabobank Amersfoort Eemland
Rabobank Cultuurfonds

Harlekijn Holland bv
Lot’s Foundation

Ars Donandi / W.J.O. de Vries Fonds
Golfpark Soestduinen

Herman van Veen Stiftung
Rotary Soest - Baarn

Van den Bergh van Heemstede Fonds
K.F. Hein Fonds

Carel Nengerman Fonds
Vrienden van Meander

Onze stoel- en symbolische stoelhouders
De vrijwilligers

SWK030 Creatieve Huisvesting
Clustered Media

Fiscale aspecten:

Culturele ANBI status, RSIN 8548 52 906
De Stichting Herman van Veen Arts Center was in 2017 niet BTW plichtig

Feiten en Cijfers
Samenstelling bestuur en directie:

Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds
Landgoed De Paltz 1 | 3768 MZ Soest | Holland

T: + 31 346 330003 | F: +31 346 353199 | ar tscenter@hermanvanveen.com | www.hermanvanveenartscenter.com
K.v.K. nr. 62526790 | RSIN 854852906| Rabobank: NL07 RABO 0301 7310 39 | BIC: RABONL2U
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Bijlage
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