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The Royal Wind Music haalde 

dankzij 143 donateurs €7165 op

‘‘Mijn 
muziekensemble ging 

voor een zeer ambitieus 
doelbedrag voor een 

cdopname. Wij zijn 
dolgelukkig, het is ons 

gelukt!’’



Wat hebben makers bereikt via 
voordekunst in 2019?

Campagnes

Gemiddeld opgehaald per discipline

Slagingspercentage

van de campagnes op voordekunst slaagt.



Donateurs en donaties
in 2019

Donaties

Fooi

‘‘Dating for Geeks is met afstand mijn 
favoriete strip. Ik volg hem al vanaf het 
begin en hoop dat Kenny er nog lang mee 
door kan gaan!’’

 

Marise doneerde aan het project ‘Save Dating for Geeks’ van striptekenaar Kenny. 
Samen met 1666 donateurs doneerden zij meer dan 44.000 euro. 

.



Activiteiten en advies
Activiteiten

Voor (middel)grote instellingen die een hoog doelbedrag willen ophalen (€ 
15.000,-) biedt voordekunst intensieve begeleiding aan via een adviestraject. 
In dit adviestraject wordt er rekening gehouden met de specifieke uitda-
gingen waar instellingen mee te maken hebben. Denk hierbij aan speciale 
aandacht voor intern draagvlak, een communicatieplan en een planning. 

Adviestrajecten



Een topstuk voor Museum Volkenkunde
Met een adviestraject van voordekunst startte Museum Volkenkunde een crowdfunding-
campagne voor de restauratie van een topstuk: een kamerscherm van de Japanse 
schilder Kawahara Keiga. Het streefbedrag? 25.000. 

Het kunstwerk in een slechte staat: op sommige plekken in het doek zaten gaten en er 
was sprake van waterschade. Met de hulp van  241 donateurs werd er 135% van het doel-
bedrag opgehaald, €33.890, om het stuk te restaureren.

Spiksplinternieuwe dansstudio’s
In het najaar van 2019 verhuisde dansgezelschap Conny Janssen Danst naar een splinter-
nieuw onderkomen in  in Rotterdam. De dansstudio’s miste nog een zwevende dans-
vloer, barres en spiegels om het werk van het dansgezelschap professioneel te kunnen 
ontwikkelen en optimale werkomgeving voor de dansers te te creëren.

Met behulp van een adviestraject van voordekunst haalde Conny Janssen Danst €39.283 
op dankzij 443 donateurs.  



Partners
Matchfunding

Ook in 2019 werken we actief samen met onze partners. Zo organiseren we 
spreekuren en workshops en dragen onze partners actief bij aan projec-
ten op voordekunst door middel van matchfunding.  Makers krijgen een 

bijdrage en waardering vanuit de partner, de partner kan op een gemakke-
lijke manier kleinere intiatieven ondersteunen die bij hun doelstellingen 

aansluiten en cultureel ondernemerschap stimuleren.

Onze partners droegen in totaal 
€490.465 bij aan 311 projecten

op voordekunst 
.



Iedere euro aan
matchfunding levert in 2019 
€4,50 uit de crowd op.  

.

Entree met allure
Het openluchttheater Valkenburg ontving €7500 van matchfundingpartner Provincie 
Limburg voor een nieuwe entree. In totaal haalde de campagne €26.810 op dankzij 137 dona-
ties. Elke euro van onze partner leverde €3,50 op uit de crowd.

Duurzame textielverf van kruiden
Nienke ontving €3750 van onze matchfundingpartner BankGiro Loterij Fonds voor haar 
duurzame textielverf van kruiden. In totaal haalde zij €15.065 op dankzij 98 donaties. Elke 
euro van onze partner leverde zo €4 op uit de crowd. 



Voordekunst team in 2019
Medewerkers

Kristel Casander
Relatiemanager

Roy Cremers
Directeur

Alyssa Mahler
Projectmanager

Kim Bron
Projectmedewerker
communicatie

Jelle Agema
Marketeer 

Ella Kuijpers
Projectmedewerker

Lianne van der Molen
Projectmedewerker

Michelle van Doorn
Contentmarketeer 

Lisanne Brouwer
Crowdfundingspecialist

Projectassistenten

Eva Bos

Fayette Montroos

Gatool Katawazi

Lianne van der Molen

Max Schmermbeck

Richard Klink



Bestuur

Felix Hillen
Penningmeester (tot december 2019)

Managing Director The Student 
Hotel

Denise de Boer
Voorzitter
Adjunct directeur Frans Hals 

Museum / De Hallen Haarlem

Bert Boer
Secretaris (tot september 2019)

Directeur-bestuurder 
Maritiem Museum Rotterdam

Marjolein Kamphuis
Algemeen bestuurslid
Eigenaar en creatief directeur
OK GO

Kiki Bakker
Algemeen bestuurslid
Zelfstandig ondernemer

Kiki Bakker Campagnestrategie

 

Hans van Hooren
Penningmeester (vanaf december 2019)

Zelfstandig adviseur

Tarik Yousif
Secretaris (vanaf september 2019)

Directeur HKU School of Media



Doe het 
samen,

Doe het 
voordekunst


