…maar we
hebben jullie
wel nodig om
garant te staan
of donateur te
worden !

11e editie
Deunen
& Deinen
gaat
door!!

op
20, 21, 22
februari
2015

Winterfestival Maritieme- en Folkmuziek “Deunen en Deinen” krijgt toch een vervolg in 2015 !!
Nog tijdens de 10e verjaardag van Deunen en Deinen in Enkhuizen stond het voortbestaan van Deunen & Deinen
plotseling op losse schroeven. Fransje Jongert, die zich jaren met veel enthousiasme heeft ingezet, gaf te kennen
dat ze wilde stoppen. Dat gaf, naast het organisatorische verlies, nog een groot probleem. Zij stond namelijk met
haar Enkhuizer Almanak Museum garant voor de eventuele tekorten van dit evenement.
Het was dus maar de vraag of er nog een volgende editie zou komen.
Zonder subsidies of commerciële sponsoren
“We willen graag onze eigen broek ophouden” zeggen Zeegers en Inez Postma, drijvende krachten achter Deunen
en Deinen, “We vinden dat het festival financieel op eigen benen moet staan en niet afhankelijk moet zijn van
commerciële sponsoren of overheidsubsidies”.
En dat is ze de afgelopen jaren ook vrijwel altijd gelukt!
De inkomsten door bezoekers middels eten, hotelbootovernachtingen, donaties en barinkomsten zijn doorgaans
voldoende om de artiesten, accommodatie, publiciteit etc. te kunnen betalen.
Maar er is altijd een risico dat er iets mis kan gaan en daarvoor stond Fransje met haar Almanak Museum garant.

Op zoek naar mensen die mee garant willen staan…
Zeegers en Inez kunnen dat risico niet zelf dragen. Daarom is er de afgelopen maanden al flink achter de
schermen gezocht naar een oplossing hiervoor.
Die oplossing is inmiddels gevonden door te proberen dat risico te spreiden en op zoek te gaan naar mensen die
ook vinden dat Deunen en Deinen niet verloren mag gaan!
Er is- en wordt hard gezocht naar mensen die een deel van dat risico willen dragen. Op dit moment hebben al een
aantal mensen een bedrag toegezegd. We zijn er nog niet, maar het we hebben al wel zoveel toezeggingen binnen
dat het besluit is genomen dat de 11e editie van Deunen en Deinen er gaat komen !
We zoeken echter nog hard naar mensen die zich ook garant willen stellen voor een bedrag van bijv. € 250,00 /
€ 500,00 of € 1.000,00. Hoe meer mensen hierin mee willen dragen, hoe kleiner het risico per persoon!
Als je dit voor Deunen & Deinen wilt doen maak je ons erg gelukkig!
Schrijf, bel of stuur een mail met
- je naam & adres; telefoonnummer en evt. mailadres
- en het bedrag waarvoor je garant wilt staan
naar:
Frank Edam, Ruiterweg 43, 1901 BJ Castricum
Tel: 0251 – 65 65 85
Mail: frank.jacq@telfort.nl
Je hoeft nu geen geld over te maken, dat is (alleen voor het geval dat het nodig is)
pas van toepassing na afloop van het festival
Voortbestaan voor de volgende jaren tevens verankeren door donateurs te zoeken
Om ook voor de toekomst financieel sterker te staan zijn we ook op zoek naar donateurs. Mensen voor wie zo’n
garantiebedrag wat te hoog gegrepen is kunnen het festival ook ondersteunen door donateur te worden van
Deunen en Deinen voor een vast bedrag van € 10,-, € 15,- of € 25,- per jaar (een ander bedrag mag natuurlijk
ook). We kunnen jullie verzekeren dat elk Euro zo zuinig mogelijk zal worden gebruikt om de voortgang en
kwaliteit van het festival te waarborgen. Bovendien houden we jullie op de hoogte van het aktuele nieuws.
Ook dan maak je ons erg gelukkig!
Schrijf, bel of stuur een mail met
- je naam & adres; telefoonnummer en evt. mailadres
- en het bedrag dat je wilt doneren
naar:
Frank Edam, Ruiterweg 43, 1901 BJ Castricum
Tel: 0251 – 65 65 85
Mail: frank.jacq@telfort.nl
We sturen je dan binnenkort bericht waarheen je je donatie over kan maken
Samen de schouders onder dit prachtige festival
Inmiddels hebben zich een aantal mensen bereid getoond om de organisatie van Deunen & Deinen te versterken.
Ze zijn momenteel al volop aan de slag .
In het weekend van 20, 21 en 22 februari zal Enkhuizen weer in het teken staan van maritieme- en folkmuziek.
De basisafspraken zijn gemaakt en de komende maanden zullen de artiesten uit binnen- en buitenland weer
worden benaderd. Ook het succesvolle open podium in de Nieuwe Doelen zal onderdeel van het programma zijn.
Hou toekomstige nieuwsbrieven in de gaten !
We zijn daarnaast bezig een website op te zetten waarop ook zoveel mogelijk actuele informatie zal staan.
Als we er samen de schouders onder zetten blijft dit prachtige winterfestival ook de komende jaren bestaan!

