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Doelstelling
De Stichting Messiah in Lisse heeft ten doel het doen plaatsvinden van uitvoeringen van de Messiah
van Georg Friedrich Händel in de Agathakerk in Lisse en andere culturele activiteiten in dit kader.
Dit als bijdrage aan het culturele aanbod in de Bollenstreek.
Hoofdlijnen van het beleid
Het betreft een uitvoering van hoog cultureel niveau, uniek voor de Bollenstreek. De uitvoering wordt
verzorgd door de Nederlandse Händel Vereniging, volgens de pers één van de beste amateurkoren
van Nederland, aangevuld met enkele professionele solisten en begeleid door het Holland Symfonie
Orkest.
Deze unieke uitvoering wordt jaarlijks verzorgd in de grote kerk in Naarden en in het concertgebouw
in Amsterdam. De uitvoering vindt om het jaar in Lisse plaats.
De Stichting Messiah in Lisse is een samenwerkingsverband tussen Rotaryclub Hillegom-Lisse en
Lionsclub De Oude Duinen. De Stichting Messiah in Lisse is in 1998 speciaal in het leven geroepen om
dit tweejaarlijkse concert te organiseren, waardoor het voor de inwoners van de Bollenstreek en
wijde regio mogelijk werd en wordt om in hun eigen omgeving en voor een redelijk bedrag te kunnen
genieten van topkwaliteit klassieke muziek, waarvoor men anders naar de grote steden zou moeten
reizen.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting Messiah in Lisse bestaat uit 5 leden, gedelegeerd vanuit de twee service
clubs:
Voorzitter de heer R. Van Reisen
Secretaris mevrouw C.M. Kieft-Schrama
Penningmeester de heer F. Broersen
Bestuurslid mevrouw M. Boxhoorn
Bestuurslid mevrouw J. Van Hage
Bestuurslid mevrouw L. Allard
Dit zijn allen vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Operationele ondersteuning vindt ook plaats door vrijwilligers.
Activiteiten
Om deze uitvoering te kunnen realiseren/financieren worden sponsoren benaderd, onder andere via
leden van de betrokken clubs en hun lokale/regionale netwerken.
De publiciteit voor de uitvoering wordt verzorgd door een van de leden van onze Stichting via de
lokale/regionale pers: vooraankondiging in september en grotere campagne in november ter
ondersteuning van de verkoop van kaarten.
Daarnaast is een eigen website ontwikkeld: www.messiahlisse.nl.
Ook de Händelvereniging zorgt voor publiciteit via hun nieuwsbrieven, agenda en website.
Het drukwerk (posters/entreekaarten/programmaboekjes) wordt vormgegeven en gedrukt door
professionals, grotendeels gesponsord.
De versiering en inrichting van de locatie wordt verzorgd door vrijwilligers.
Financiering
De kosten voor organisatie van een dergelijk bijzonder tweejaarlijks cultureel evenement nemen
geruisloos toe. Naast de kosten van de Händelvereniging zijn dat de huur van het gebouw, de bouw
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van een tribune voor het koor, het vervoer van de leden van de Händelvereniging, het drukwerk van
posters en flyers, website, de koffie en de programmaboekjes.
Het maximaal aantal te verkopen toegangskaarten is ca 500. (maximum aantal zitplaatsen). Bij een
tarief van € 35,= (verhoogd in 2018) levert dit € 17.500,= op.
De overige opbrengsten komen uit sponsorbijdragen.
Samenvatting Baten en Lasten 2016 en begroting 2018
2016

Baten

2018

Kaartverkoop
Sponsoring
Programma’s

€
-

9.270
10.000
525

€
-

12.600
10.000
600

Totaal

€

19.795

€

23.200

Händelvereniging
Huur/kosten gebruik kerk
Huur tribune tbv koor
Huur techniek/presentatie
Koffie bezoekers
Vervoer uitvoerenden
EHBO
Bloemen solisten/dirigent/uitvoerenden
Drukwerk/kantoorkosten etc.
Drukwerk programmaboekjes
Kosten sponsoring/relatiebeheer

€
-

15.000
710
1.017
1.805
360
525
60
525
378
1.059
599

€
-

15.000
850
1.200
2.000
450
575
75
575
1.100
1.200
650

Totaal

€

22.175

€

23.750

- €

2.380

-€

550

Lasten

Resultaat
Toelichting begroting 2018

Voor wat betreft de baten worden deze gevormd door de kaartverkoop via de website, lokale VVV,
diverse verkooppunten in de streek en het netwerk van de bestuurders. Ook de sponsoren worden via
het netwerk geworven.
De lasten worden voor het belangrijkste deel bepaald door de afspraken gemaakt met de
Händelvereniging. De overige kosten zijn marginaal aangepast begroot op basis van de ervaringen
van voorgaande uitvoeringen. Door de nieuwe dirigent en zijn invulling van het programma – steeds
gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren - zijn nu voor elke uitvoering nieuwe
programmaboekjes/libretto’s benodigd.
2018 Is een ‘jubileumjaar’, de 15e keer dat de Messiah in Lisse wordt uitgevoerd. Wij verwachten dan
ook extra kosten in het kader van promotie van dit evenement. Tegelijkertijd hopen we hiermee ook
extra sponsoren te werven. Gegeven die onzekerheid is er vooralsnog geen ‘extra’ bedrag aan
sponsoren opgenomen.
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