ACTIVITEITENPLAN 2021 - 2024

Initiatiefnemers Nederlandse Fluit Academie (Neflac)
Emily Beynon artistiek leider
Suzanne Wolff zakelijk leider

1

EEN LEVENDIGE FLUITCOMMUNITY IN NEDERLAND!
Verbinding door muzikale ontwikkeling en culturele samenwerking

MISSIE
WAARDEN

Context scheppen waarin muzikaal talent tot bloei
kan komen.
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VISIE

Zoveel mogelijk mensen (alle leeftijden) met
dwarsfluit in aanraking laten komen.
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DOELEN (midden) &
VOORWAARDEN (links, rechts)

Bereik
. direct en indirect ±10.000 per jaar
. groep actief betrokken bij Neflac
. genieten – luisteren – leren
. Neflac hoor– en zichtbaar

Talentontwikkeling
. toeleiden naar conservatorium
. podiumervaring
. helpen juiste keuze te maken
. beste uit jezelf halen (ook amateurs)
. instroom nieuw talent (13+)

Levendige fluitcommunity
. verbindingen via muziek/fluit
. eigentijdse identiteit dwarsfluit
. status beroep fluitdocent hoger
. meer fluitensembles
. jonge aanwas
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INLEIDING
Ruim 10 jaar geleden zag Emily Beynon, solofluitiste van het Concertgebouworkest, in haar fluitklas aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag nauwelijks Nederlandse
studenten, en zij constateerde dat het aan andere conservatoria in ons land niet veel beter gesteld was met het aantal Nederlandse studenten in de vakopleiding fluit.

Belangrijkste oorzaken kort samengevat: minder aandacht voor muziekonderwijs op scholen, afnemend aantal muziekscholen, te weinig aandacht voor de ontwikkeling van jong
fluittalent in Nederland, te weinig ambitie bij fluitdocenten en leerlingen, en stoppen met fluitspelen in de puberteit.
Voor deze topfluitiste alle reden om, met zakenvrouw Suzanne Wolff, in 2009 de Nederlandse Fluit Academie (Neflac) op te richten. Samen met Neflac docenten van het eerste
uur, fluitisten/conservatoriumdocenten Wieke Karsten en Jeroen Bron, vormen zij sinds die tijd het artistiek en zakelijk hart dat zich met passie die de muzikale ontwikkeling
mogelijk maakt en scheppen zij de context waarin talent tot bloei kan komen. Cursussen, coaching & concerten zijn de belangrijkste ‘instrumenten’ waarmee we onze

doelstellingen bereiken, met daarbinnen de Zomeracademie voor 27 talenten als neusje van de zalm in het Neflac aanbod.
Bij Neflac blijven we, ook na 10 jaar, onverminderd ambitieus in ons streven om jonge musici direct, en in samenwerking met fluitdocenten en ouders, een ‘boost’ te geven
in hun muzikale ontwikkeling en eraan bij te dragen, dat zij het beste uit zichzelf halen en met veel plezier muziek (blijven) maken. Niet iedere fluitist in de Neflac jong talent
klas zal uiteindelijk kiezen voor het conservatorium, maar zij die dat niet doen zien we veelal terug in kwalitatieve amateurensembles, en regionale- en studentenorkesten.
Wij durven wel te stellen dat door ons talentontwikkelingsprogramma het niveau van Nederlands fluittalent zodanig is gestegen, dat het aantal Nederlandse studenten in de
vakopleiding fluit weer significant is toegenomen tot ±30% van het aantal vakstudenten fluit. Daarnaast blijven veel (ex)Neflac-ers elkaar ontmoeten, moedigen zij elkaar aan

om audities te doen, spelen zij samen in ensembles en orkesten, en is er een levendig live en virtueel contact tussen hen. Wij bereiken jaarlijks direct met onze activiteiten en
indirect via social media duizenden fluitisten/musici/publiek. En we zijn nog lang niet klaar! We houden onze ogen en oren wagenwijd open voor relevante ontwikkelingen in

de samenleving, en blijven onszelf verbeteren en versterken, zodat we optimaal blijven aansluiten bij de doelgroepen, en zij zich thuisvoelen bij Neflac. Hoe meer mensen de
dwarsfluit in al haar variaties leren kennen en hoe levendiger de fluitcommunity, hoe meer talenten kunnen opstaan die vervolgens de weg naar Neflac vinden.
En zo is de cirkel rond!
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KORTE TERUGBLIK

Soms wordt toptalent geboren, maar in veel gevallen komt talent langzaam tot bloei met veel inzet, discipline en doorzettingsvermogen. Een goede begeleiding is
onontbeerlijk. Door goed te kijken naar de behoeftes en voortdurend in contact te staan met de doelgroepen, ouders, fluitdocenten en fluitorganisaties in binnen- en
buitenland, hebben we ons talentontwikkelingsprogramma opgebouwd en in de loop der jaren aangepast aan veranderende omstandigheden. Een korte tergublik
× 2009

1e Zomeracademie week voor Neflac Talent Klas (NTK, 13 t/m 18 jaar) en jonge fluitprofessionals (YIP, 21 tot 30 jaar) <- in praktijk gemiddeld 24 jaar.

× 2010

toegevoegd: top-updag (NTK), Turbo-academie (NTK)

× 2011

toegevoegd: Winteracademie weekend, oprichting Neflac Ensemble met 10 Neflac fluittalenten tussen 15 en 25 jaar <- 2 x 3 concerten per jaar

× 2012

toegevoegd: curussen voor Fjes (9 t/m12 jaar)

× 2014

toegevoegd: open dag voor fluitdocenten, Lustrumconcert met 600 fluitisten(!)

× 2015

toegevoegd: oprichting fluitsextet 6Sense met jonge fluitprofessionals (oudNeflac)

× 2016

toegevoegd: Docentenworkshop

× 2017

toegevoegd: Lente-academie voor docenten en Fjes, Art Root Collective (vluchtelingen + fluitisten, 18 t/m 25 jaar)

× 2018

toegevoegd: Klank & Luchtspel (eenmalig muziekproject voor jongeren met verstandelijke beperking + fluitisten)

× 2019

toegevoegd: Docenten Netwerk

× 2020

toegevoegd: album met muziek voor fluitensemble en fluitorkest

gestopt: Turbo-academie

gestopt: Winteracademie, Lente-academie

Tussen 2009 en 2018 hebben we veel geïnitieerd en opgebouwd; uitbreiding van het cursusaanbod voor NTK en YIP, uitbreiding van de doelgroepen (Fjes, fluitdocenten),
oprichting 2 fluitensembles (Neflac Ensemble en 6Sense), oprichting Art Root Collective, en enkele bijzondere eenmalige projecten (Lustrumconcert, Klank& Luchtspel, Album).
Wij hebben ervoor gekozen om, meebewegend met ‘de markt’, vanaf 2018 voorlopig te stoppen met de Fjes van 9 tot 12 jaar, en met de eendaagse cursussen voor de groep
13 t/m 18. Er is wel belangstelling, maar het is teveel om van Groningen naar Utrecht te gaan voor een (halve) fluitdag.

STAND 2020 - SAMENVATTING ACTIVITEITEN

Alles hangt met alles samen, maar TALENTONTWIKKELING staat centraal, en daar is een goed BEREIK en een LEVENDIGE FLUITCOMMUNITY voor nodig.
Talentonwikkeling Zomeracademie – Neflac Ensemble – DocentenNetwerk - Art Root Collective
Bereik slotconcert Zomeracademie - Neflac Ensemble concerten – CombiConcert – Art Root Collective concert - album – social media – verbinding
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Levendige fluitcommunity alle bovenstaande activiteiten – repertoire uitgeven - artikelen publiceren in FLUIT – regionale activiteiten – Adams Fluitfestival – internationale

masterclasses en concerten van Emily Beynon
TOEKOMST 2021 T/M 2024
VISIE

De visie dat voor talentontwikkeling extra ondersteuning en begeleiding nodig is, en talent dit ook vedient, blijft recht overeind. De komende 4 jaar zetten we dan ook

opnieuw in op de cirkel ‘talentontwikkeling - bereik - levendige fluitcommunity’, omdat hier alles samenkomt, en we hier veel expertise en ervaring in hebben opgebouwd.
AMBITIES

Ambities t/m 2024
Relatie met talentonwikkeling
1. Neflac blijft dé logische keuze voor de talentonwikkeling van jong en ambitieus fluittalent
2. Neflac biedt de context waar talent tot bloei kan komen en zich thuisvoelt

3. Neflac draagt bij aan succesvolle doorstroming naar de conservatoriumopleiding

Relatie met bereik en levendige fluitcommunity
4. Neflac bereikt live en via social media 10% meer mensen per jaar
5. Neflac heeft een grotere bekendheid bij muziekliefhebbers
6. Neflac draagt bij aan het Nederlandse muziekleven

7. Neflac heeft een groeiend netwerk met mensen die zich inhoudelijk en/of financieel met Neflac verbonden voelen

Relatie met gewenste reputatie en imago
8. Neflac houdt haar goede reputatie als inhoudelijk sterke en persoonlijk betrokken organisatie
9. Neflac wordt ervaren als open en toegankelijke organisatie, en belanghebbenden weten waar Neflac voor staat

Relatie met continuïteit op langere termijn
10. Neflac heeft voldoende financiële middelen om bovenstaande ambities te realiseren
11. Neflac heeft een ‘smart’ organisatie met voldoende capaciteit om bovenstaande ambities te realiseren

Ambitie langere termijn
Een Nederlandse fluitist(e) in de fluitsectie van het Concertgebouworkest staat symbool voor onze ambitie op langere termijn. Om deze droom waar te maken moet er op
fluitgebied in de breedte en de diepte nog heel veel gebeuren in Nederland, waar wij graag het voortouw in nemen.
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AANPAK
TALENTONTWIKKELING primair via cursussen, coaching & concerten

Eerst de mens, dan de musicus en dan de instrumentalist – Emily Beynon

Zomeracademie voor 27 fluittalenten - 15 van 13 t/m 18 jaar uit Nederland/Vlaanderen (NTK, Neflac Tiener & Talentklas) & 12 jonge professionals van gemiddeld 24 jaar uit de

hele wereld (YIP, Young International Professionals) ◆ Introductiemiddag voor NTK met kennismaking, voorspelen en samenspel ◆ Intensieve cursusweek op Rhederoord voor
NTK en YIP in de Steeg ◆ Warming-up, individuele- en themalessen, masterclasses, clinics, pianocoaching, ensemblecoaching, workshops, fluitorkest ◆ Topdocenten ◆ Iedere
groep eigen programma en onderdelen samen ◆ Leren van docenten en van elkaar ◆ Lange termijn vriendschappen met leeftijdsgenoten met dezelfde passie voor (klassieke)
muziek en fluitspelen ◆ Slotconcert door deelnemers en docenten en gastsolist in kleine zaal Concertgebouw
Docenten Netwerk (DocNet) voor/met fluitdocenten ◆ netwerk is combi van ontwikkelingstraject, cursus, netwerk ◆ max 15 nieuwe leden programma met o.a. cursusweekend,

3 themadagen, netwerkdag ◆ Neflac docenten maken basisprogramma, deelnemers vullen de rest in ◆ na afronding programma doorstroming in netwerk dat hierdoor steeds
verder groeit ◆ De DocNet leden worden versterkt in hun kennis en (les)vaardigheden ◆ via hen bereiken we ook de jong talent doelgroep
Samenspel en podiumervaring belangrijke component van muzikale ontwikkeling ◆ Het Neflac Ensemble is leer- en ervaringsplek voor jong fluittalent tussen 15 en 25 jaar ◆

2 concertseries per jaar met ieder repetitiedag + 3 concerten ◆ groep van ±30 talenten waar in iedere serie 10 meespelen ◆ ensembleleider Jeroen Bon ◆ Na de Zomeracademie
nieuwe talenten in de groep (indien voldoende niveau)
CombiConcert is een concert door fluitdocent(en) in een regio/plaats & leerlingen in combi met Neflac docenten Emily Beynon, Wieke Karsten, Jeroen Bron & Neflac Ensemble

◆ 2x per jaar, onderdeel van Neflac Ensemble serie ◆ voor de talenten in het Neflac Ensemble goede leerschool ◆ voor de partner fluitdocenten en hun 70-100
leerlingen/amateurs geweldige leerervaring ◆ jong talent wordt extra geïnspireerd en gemotiveerd en maakt kennis met Neflac
30% Nederlandse studenten in de vakopleiding fluit blijft een streefcijfer ◆ jaarlijkse monitoring bij de conservatoria
Regionale activiteiten stimuleren en te ondersteunen ◆ in samenwerking met collega fluitorganisaties en fluitdocenten in de regio Neflac ◆ les, workshop of samenspel door

Neflac docent ◆ goed voor ontwikkeling van jong talent, en kennismaking met Neflac ◆ Neflac toegang tot jong talent, en tot nieuwe fluitdocenten
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Art Root Collective ontstaan als creative music making project, samen met de Vrolijkheid, met 20 AZCjongeren en Neflac fluitisten tussen 18 en 25 jaar ◆ uitgegroeid tot

collectief met nu 35 musici ◆ muzikale ontwikkeling via creative music making ◆ programma met Art Root Intensive (5 dagen) met 20 nieuwe musici in Akoesticum, jamsessies
in Amsterdam-Noord, bijeenkomst alle musici in het collectief ◆ voor alle Art Root musici gaat een (muzikale) wereld open ◆ is vanaf eind 2021 organisatorisch zelfstandig met
Neflac en de Vrolijkheid als partners ◆ vanaf 2022 financieel zelfstandig

BEREIK

Bereik zowel live als via social media neemt toe van ±10.000 nu naar ±14.500 in 2024 ◆ Groei wordt met name gerealiseerd door goed aanbod via social media ◆ met

(radio)optredens en bijzondere projecten nieuwe segmenten bereiken ◆ ontwikkelingen volgen in fluitend Nederland en muziekbranche
Mensen die ons al kennen en een warm hart toedragen, bijv. (oud)cursisten, ouders, fluitdocenten en vrienden van Neflac worden actief betrokken en verbonden ◆ In 2024 is

er een actieve groep vrijwilligers, experts, trouwe luisteraars, ambassadeurs en Vrienden/donateurs
Mensen die niet vanzelfsprekend naar een concert kunnen komen faciliteren een concert te bezoeken ◆ muziek naar de mensen toe brengen ◆ goed voor de ontwikkeling

van jonge musici en een verrijkende ervaring (feedback van Neflac Ensemble spelers)

LEVENDIGE FLUITCOMMUNITY

Social media spelen een steeds belangrijker rol ◆ actief participeren in muziek en fluit gerelateerde groepen op facebook en instagram ◆ fluit en fluitmuziek in alle diversiteit

positioneren via social media ◆ verrassende en actuele content

Fluitdocenten blijven stimuleren ensembles samen te stellen ◆ repertoire beschikbaar voor fluitensembles ◆ Neflac album FLUTES! met muziek voor fluitensembles ◆

kwaliteitsopnames van fluitensembles op youtube
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REPUTATIE EN IMAGO

Reputatie- en imagobehoud door te blijven doen wat we doen en te blijven zijn wie we nu ook zijn ◆ regelmatige zelfreflectie o.a. door feedback op onze activiteiten.
Een open en toegankelijke organisatie voor de meeste mensen ‘ja’ ◆ er zijn fluitdocenten die afstand voelen die we willen overbruggen ◆ Neflac komt naar je toe

(CombiConcerten) ◆ ‘DocNet is voor alle fluitdocenten’ meer uitstralen ◆ video’s op youtube die helder laten zien wie we zijn en dat we voor iedereen zijn

CONTINUÏTEIT OP LANGERE TERMIJN

Voldoende financiële middelen is een voorwaarde om te kunnen bestaan ◆ onvoldoende financiële middelen de enige reden waarom we met Neflac zouden stoppen ◆

versterking in fondsenwerving noodzakelijk ◆ verbreding in geldstromen nodig ◆ subsidie geeft goede basis
‘Smart’ organisatie betekent versterking nodig op een aantal fronten ◆ momenteel te kwetsbaar met klein team dat alles doet ◆ behoefte aan professionele fondsenwerving

en communicatie ◆ organisatie toekomstbestendig maken en scenario’s voor opvolging Emily Beynon en Suzanne Wolff
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SCHEMATISCH (het lijkt misschien dat er in 2023 en 2024 niets veranderd, maar dat is natuurlijk niet zo!)
•

2021

• cursussen & coaching
•

• . Zomeracademie

• concerten
•

•
•
•
•
•
•

SAMENWERKING MET CALEFAX!

18 t/m 24 juli 2021
intromiddag NTK juni
. Neflac Ensemble coaching maart
en november
. DocNet programma (totaal 8
dagen), landelijke netwerkdag
. Regio activiteiten incidenteel
. Art Root Collective zelfstandig
Podiumervaring
. Zomerconcert (samen met Calefax)
. 6 Neflac Ensemble concerten,
waarvan 2 Combi-concerten
. 1 Art Root Collective concert
. concerten te zien op social media

2022

2023

2024

• Alle activiteiten worden in
2022 voortgezet.
Basisconcepten blijven gelijk,
variatie in thema’s,
onderwerpen, inhoud,
uitvoering, partners

• Idem 2022

• Idem 2022

• . Zomerconcert met gastsolist
• of partner
• . Overige concerten idem ‘21
• . Repertoire levend houden

• Idem 2022

• Idem 2022

• Aanpak vorig jaar evalueren,
• Idem 2022
op basis van resultaten aanpak
continueren of strategie
wijzigen. Sowieso ieder jaar
een verrassende aktie die
mensen naar Neflac trekt.

• Idem 2022

Samenspel promoten o.a. met
album en repertoire
Repertoire
Huidig repertoire onder de aandacht
brengen, voorbeeld opnames,
aanvullen met nieuw repertoire

• Bereik/netwerk
vergroten

• . Concerten benutten voor werving
• . Netwerk vrijwilligers en
• ambassadeurs uitbouwen
• waardoor salgkracht toeneemt
• . Evt. Presentatieconcert
•
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Vervolg –
Bereik/netwerk
vergroten

•

• levendige
fluitcommunity

• onderzoek &
ontwikkeling

• marketing &
communicatie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

. Social media veel meer inzetten
voor ‘werving’
. Gerichte akties bijv. via nieuwsbrief
en album
. Nieuw publiek aantrekken door
gericht uit te nodigen/samen te
werken met partners
. Actieve samenwerking met collega
fluitorganisaties
. Neflac aanwezig bij fluitfestivals
. Actief op social media in relevante
omgeving

• In de loop van 2020 bepalen
• Idem 2022
welke nieuwe akties nodig zijn
om bij te dragen aan een
levendige fluitcommunity,
anders dan wat we al doen.

• Idem 2022

. Monitoring aantal NL studenten in
vakopleiding fluit conservatorium
. Doorlopend informatie inzamelen
op micro- en macroniveau,
ontwikkelingen volgen in de
culturele- en de fluitsector

• Idem 2021

• Idem 2021

• Idem 2021

• Aanpak en resultaten 2021
evalueren en op basis hiervan
aanpak en akties 2022
bepalen

• Idem 2022
•

• Idem 2022

• . gerichte marketing en
• communicatie van alle activiteiten,
• mailings, nieuwsbrieven,
• relatiebeheer, database beheer
•
•
•
•
•
•

. persrelaties
. minstens 2 radio of TV optredens in
relevante programma’s
. vrijwilligers inzetten bij marketing
en communicatie
. gebruik nieuwe technologie
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ORGANISATIE
De Nederlandse Fluit Academie is in 2009 opgericht door Emily Beynon, solo fluitiste van het Koninklijk Concertgebouworkest, en zakenvrouw Suzanne Wolff. Zij hebben de
dagelijkse leiding. Neflac heeft geen mensen in dienst.
× Artistieke invulling: Emily Beynon en de Neflac docenten Wieke Karsten en Jeroen Bron (beide fluitist en docent Koninklijk Conservatorium Den Haag).
× Zakelijke leiding: Suzanne Wolff doet fondsenwerving, marketing & communicatie, financiën, organisatie. Zij wordt 8 uur per week ondersteund door Lucine Ellarian (ZZP)
× Art Root Collective team: artistiek leiding fluitiste Maaike van der Linde en violiste Geerte de Koe, Lucine Ellarian productie, Kay Ramati logistiek en artistiek assistent
× Onafhankelijk en actief bestuur: Gilles Everts (voorzitter), Julie Bijlstra - Verkerk (penningmeester), Tanja Hoetjer (secretaris).
Het bestuur heeft in de laatste vergadering besloten om over te gaan naar een Raad van Toezicht model.

× Vrijwilligers: voor incidentele ondersteuning
Neflac heeft geen kantoor. Iedereen werkt van huis uit, vergaderingen zijn bij iemand thuis of via skype.
De organisatie is momenteel te kwetsbaar en te afhankelijk van Emily en Suzanne.

× Emily is het boegbeeld van de organisatie, en wil voorlopig nog doorgaan.
× Suzanne vindt het na 12 jaar Neflac tijd het zakelijk leiderschap over te dragen. Zij blijft actief als ondersteuning voor de zakelijk leider.
Uitbreding organisatie vanaf 2021:

. nieuwe zakelijk leider voor 16 uur per week –> aandachtsgebieden: strategie en beleid, financiën, supervisie productie en marketing & communicatie
. marketing en communicatiespecialist/ontwerper voor 8 uur per week -> aan

LOKATIE
De activiteiten vinden plaats op wisselende lokaties. Dit geldt niet voor de Zomeracademie die in 2020 voor de 12e keer op Rhederoord wordt georganiseerd in De Steeg.
Rhederoord heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Het DocentenNetwerk is al 2 keer van start gegaan met een weekend op Noorderheide, dat we volledig gratis ter

beschikking hebben gekregen. Ook organiseren we regelmatig activiteiten in huize Gaudeamus in Bilthoven, dat we eveneens gratis mogen gebruiken.
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FINANCIËN
Neflac heeft in de traditionele opvatting geen zelfstandig verdienmodel. Wij kijken hier anders naar. Wij zijn ieder jaar in staat de begroting te dekken uit een combinatie van
cursusgeld, bijdragen van fondsen/stichtingen/bedrijven/particulieren en kaartverkoop concerten. We hebben (nog) nooit subsidie ontvangen.

Gezien onze maatschappelijke doelstellingen vinden wij het essentieel de prijs voor de cursussen laag te houden zodat ‘prijs’ geen drempel is voor deelname. Daarnaast geven
we veel gratis concerten of vragen we een vrijwillige bijdrage na afloop om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Dit betekent dat onze eigen inkomsten beperkt zullen
blijven. Na 12 jaar vinden we, dat we onszelf meer dan bewezen hebben, en dat het tijd is voor Meerjarensubsidie!
Alle docenten, workshopleiders, gastsolisten en projectleiders krijgen betaald. Emily Beynon, Wieke Karsten en Jeroen Bron besteden ook vrijwillig tijd aan Neflac wat zij zien

als een maatschappelijke investering. Suzanne Wolff werkt volledig onbezoldigd (haar eigen keuze). Het bestuur krijgt geen vergoeding, en is er geen kantoor. Lucine Ellarian
krijgt betaald conform het tarief van de Vrolijkheid, te weten €25 ex BTW per uur.
Gezien de activiteiten die Neflac ontplooit is de jaarbegroting altijd heel erg laag geweest, maar dit zal veranderen met de komst van een zakelijk leider en een marketing &
communicatie specialist.

Hieronder een overzicht van alle partijen die Neflac ondersteunen of in het verleden ondersteund hebben.
Bedrijven: Van Leeuwen Buizen Groep, Citroën Janssen, Etre, Altus en Azumi, Adams Muziekcentrale, Kingma Flutes, W.M Haynes & Co, Akoesticum, Song Headjoints,

Rabobank Arnhem & omstreken
Particulieren: Neflac wordt gesteund door Vrienden (geen aparte Vriendenstichting) en particulieren die van kleine tot grote bedragen (max € 2.500) geven.
Fondsen/Stichtingen: VSB Fonds, SNS REAAL Fonds (nu Fonds21), Stichting Dioraphte, Prins Bernhard Cultuurfonds (incl. fondsen op naam), Stichting Gansoord, Stichting

Mirador, Stichting Kramer-Lems, Stichting Fonds voor de geld- en effectenhandel, Stichting de Boom, KF Hein Fonds, Stichting Johan van Vossen, Elise Mathilde Fonds, Janivo
Stichting, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, J.C.P. Stichting, W.M. de Hoop Stichting, Admiraal van Kinsbergenfonds, Gilles Hondius Foundation, Carel Nengerman Fonds,
Mien van ’t Sant Fonds, Stichting SEC, Fonds 1818, Stichting Madelonia, Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe, Van den Berch van Heemstede Stichting, Hofstee Stichting,
Sociaal Cultureel Fonds De Amersfoortse, Stichting Beringer Hazewinkel, Stichting Dorodarte, Stichting Zabawas, Kattendijke Drucker Fonds, Stichting Vogelgezang, Stichting
Doelwijk, Stichting Dioraphte, Hendrik Muller Vaderlandsch Fonds, Stichting de Vrolijkheid, Ars Donandi, Stichting Boschuysen, De Lancey Foundation, Iona Stichting, Haëlla
Stichting
Serviceclubs: Probus Club Jansbeek en Innerwheel Club Arnhem
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