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Bestuursverslag Stichting Birds of Paradise 2021 

BESTUURSVERSLAG VAN DE STICHTING BIRDS OF PARADISE, 2021 
 
Inleiding 
Stichting Birds of Paradise werd op 7 mei 2021 opgericht als voortzetting van Sitchting Cross-Linx. Birds of 
Paradise heeft ten doel het organiseren van (muziek)festivals en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks 
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.  
 
Bestuur en organisatie 
Het Bestuur van de Stichting was in 2021 als volgt samengesteld:  
 

● Arthur van der Drift, voorzitter (projectmanager Tromp Muziek Biënnale) 
● Ester Louwers, penningmeester (partner KPMG) 
● Rian Brus, secretaris (klinisch psycholoog) 
● Lucas Maassen, lid (conceptueel designer/kunstenaar) 

 
De organisatie werd in 2021 aangestuurd door: 

● Frank Veenstra, directeur 
 
Het bestuur kwam in het verslagjaar 2 keer bijeen en er waren meerdere videovergaderingen.  
 
Activiteiten 
In 2021 zijn voorbereidingen getroffen voor het nieuwe 5-daagse Birds of Paradise Festival dat in maart 2022 zijn 
eerste editie in TivoliVredenburg beleefde. In het festival komen indie pop, elektronische en hedendaags 
klassieke muziek samen. Elke festivaldag is gewijd aan een jonge getalenteerde muziek-innovator, die centraal 
staat als uitvoerder en als curator van het programma van die dag.  
 
Met TivoliVredenburg is overeengekomen dat het Birds of Paradise festival aldaar van 2022 t/m 2024 jaarlijks 
plaats zal vinden. Daarnaast zijn eerste plannen met twee freelance educatie professionals gemaakt voor een 
doorlopend educatief programma onder de titel Music Miners. 
 
Financiën 
De algemene reserve van Stichting Cross-Linx kon na een bestuursbesluit bij de overgang naar Stichting Birds of 
Paradise worden aangehouden als algemene reserve. Voor het Birds of Paradise Festival en andere activiteiten 
werd in 2021 een meerjarige begroting opgesteld. De Stichting is voor fondsenwerving een samenwerking 
aangegaan met BD-Funding uit Rotterdam.  
 
Aan het eind van het verslagjaar waren er voldoende subsidietoezeggingen voor de eerste editie van het Birds of 
Paradise Festival binnengekomen om door te kunnen gaan met de verdere voorbereidingen en organisatie van 
het festival in 2022. Daarbij is rekening gehouden met verschillende scenario’s vanwege mogelijke 
coronamaatregelen. Met TivoliVredenburg werd aangaande de editie 2022 in de samenwerkingsovereenkomst 
een garantiebedrag op de recette toegezegd, mede ter dekking van financiële risico’s in deze opstartfase. 
 
Codes 
Stichting Birds of Paradise hanteert voor zijn activiteiten de Governance Code Cultuur en past de acht principes 
van goed bestuur toe. De stichting onderschrijft voor de te organiseren activiteiten de Fair Practice Code. Het 
streven naar Diversiteit & Inclusie binnen programmering, publieksbereik en partnerschappen heeft onze 
voortdurende aandacht. De voorgenomen activiteiten van Birds of Paradise zijn cultureel divers en kan daardoor 
verschillende groepen aanspreken.  
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