
Jaarverslag 2017 Janice Walker Fonds 

 

Bestuur 

• Roeland Robert, voorzitter 

• Baukje van Schie, secretaris 

• Jan Vink, penningmeester 

• Linda te Wierike, lid pr 

 

Vergaderingen 

• 24 maart 2017 

• 7 oktober 2017 

• 24 maart 2017 

• juni 2017 (per mail) 

 

Activiteiten 

• Bijzonder concert. Op 22 maart 2017 vond een bijzonder concert plaats door Philippe Graffin & 

friends. Philippe Graffin is een vaste waarde bij Masterclasses waar het JW fonds een hechte 

band mee heeft. Relaties van zowel de Masterclass als het Janice Walker Fonds waren 

uitgenodigd. Voor ruim 145 man speelde het ensemble in Gigant een try out. Hetzelfde 

programma klonk de avond erna in het Concertgebouw. 

 

• Orkesten-dag 2017. Een dag georganiseerd door het verzelfstandigde AJO, Gigant en de SPM-A. 

Iedereen tussen de 9 en 20 jaar die een instrument bespeelt kon meedoen. Het JW fonds stond 

garant. Uiteindelijk was de Orkestendag kostendekkend zonder bijdrage van het JW Fonds. 

 

• SOS Matrozen Rap. Een unieke, nooit eerder vertoonde combinatie: levensliedjes vanuit twee 

verschillende perspectieven. Het SOS Matrozen koor Samen neemt samen met zwerf- en 

risicojongeren rap liedjes op. Dit project kreeg een voorlopige toezegging. De totale 

fondswerving was alleen niet succesvol genoeg om in 2017 van start te kunnen gaan. 

 

• SHOW Apeldoorn. Dit project kreeg een toezegging. Een avondvullende show waarin podium-

amateurs samen onder professionele begeleiding een spetterende belevenis voor honderden 

toeschouwers realiseerden. SHOW Apeldoorn is een initiatief van Stichting Apeldoorn 

Cultuurfonds in samenwerking met Theater Orpheus en GIGANT, markant in cultuur in 

Apeldoorn. Er waren twee voorrondes , jeugd en volwassenen. De meest enthousiaste 

deelnemers werkten verder aan de eindshow. Door SHOW Apeldoorn ondervonden amateurs in 

verschillende disciplines aan den lijve hoe geweldig het is om op het podium te staan. Samen met 

professionele regie, techniek en belichting ontstond een mooie voorstelling waarin ieders talent 

en enthousiasme tot uitdrukking kwam!  



 

• Studiebeurs deelnemers Masterclass. Vier studenten vroegen en kregen een bijdrage in de kosten 

van de zomer masterclass.  

 

Varia 

Eind 2017 heeft Baukje van Schie aangegeven dat zij haar taak als secretaris neerlegt. Zij heeft het 

werk met veel plezier en toewijding gedaan; factor tijd & ruimte bepaalt voor nu een andere balans. 

Het bestuur doet het even zonder Baukje en kijkt de komende tijd in het netwerk rond.  

 

Financiën 

Zie hiervoor het separate document Jaarrekening 2017. 

 

Samenwerking 

In 2017 heeft het JW Fonds samengewerkt met: 

• Mieke Gresnigt, fotograaf 

• Lars van den Broek, ontwerper 

• SPM-A, diverse docenten 

• Accountant A. J. Nieuwenhuis 

• Internationale Stichting Masterclass Apeldoorn 

• GIGANT markant in cultuur 

 

Lees verder 

Aanvullende informatie is te vinden op www.jwfonds.nl 

 

Dit verslag is vastgesteld ter vergadering in maart 2018. 


