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1. Inleiding 
Stichting Zemtsov wil de altviool, en de klassieke muziek in het algemeen naar een zo'n breed mogelijk 
publiek in binnen- en buitenland brengen. Ons doel is om (financiële) ondersteuning te bieden aan 
onbemiddelde altvioolstudenten uit niet-EU landen die in Nederland altviool studeren: een 
natuurtalent kan immers overal worden geboren.  
 
Stichting Zemtsov stelt zich ten doel dit talent niet verloren te laten gaan. Getalenteerde jonge 
altviolisten ervaring laten opdoen in kamermuziek, solo- en orkestspel: Stichting Zemtsov biedt de 
meest getalenteerde altviolisten van Nederland de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. Dit doet 
zij door de organisatie van masterclasses, workshops en concerten.  
 
 
2. Bestuur 
Het bestuur van Stichting Zemtsov bestaat momenteel uit vier leden. 
 
Hans Holthuis – voorzitter 
Harm Witteveen – penningmeester (aftredend) 
Evert Jan Mink – penningmeester (nieuw in 2022) 
Mirjam Warris – secretaris 
Nicoline van Voorst Vader - bestuurslid 
 
 
3. Bestuursverslag 
Het bestuur van Stichting Zemtsov heeft in 2021 vijf keer (grotendeels online) vergaderd. De 
belangrijkste bespreekpunten waren de organisatie van de Masterclass 2021 en de organisatie en 
fondsenwerving van het MasterFest 2022.  
 
- Masterclass 2021 
De masterclass vond van 22-28 februari 2022 plaats. Vanwege de geldende coronamaatregelen was 
werden de lessen online gegeven. Voor deze masterclass zijn vijf subsidies verleend aan deelnemende 
studenten, allen ter hoogte van € 250. De gesubsidieerde studenten hebben na afloop van de 
masterclass een korte quote over hun ervaringen naar het bestuur gestuurd als ‘tegenprestatie’. 
 
- MasterFest 2022 
Met de fondsenwerving voor het MasterFest in 2022 is het bestuur medio 2021 aan de slag gegaan. Er 
zijn verschillende fondsen benaderd, waarvan vijf private fondsen en een sponsor een subsidiebedrag 
hebben toegezegd.   
N.B. Uiteindelijk is begin 2022 vanwege de geldende coronamaatregelen en de daar bijkomende 
beperkte mogelijkheden voor de aanwezigheid van publiek, besloten om de eerste editie van 
MasterFest een jaar uit te stellen. De fondsen hebben hiermee ingestemd. 
 
 
4. Jaarrekening 
Zie jaarrekening 2021. 



Zemtsov Stichting Jaarcijfers 2021

Balans voor resultaatbestemming

31 december 2020 31 december 2021 31 december 2020 31 december 2021
Activa Passiva

Liquide middelen 3114 461 Eigen vermogen 1472 2894
Crediteuren 220 100
Batig saldo 1422
Nadelig saldo -2533

Totaal 3114 461 3114 461

Balans na resultaatbestemming
31 december 2020 31 december 2021 31 december 2020 31 december 2021

Activa Passiva

Liquide middelen 3114 461 Eigen vermogen 2894 361
Crediteuren 220 100

Totaal 3114 461 3114 461

Staat van baten en lasten Baten Lasten

Subsidies en giften 3741
Studiebeurzen 6051
Algemene kosten 223
Nadelig saldo -2533

3741 3741


