


Activiteiten aangaande de Stichting zelf
De Stichting is actief. Het bestuur van de stichting bestond dit jaar uit Erik Wegman,
Marco Rijkhoff, José van Zaalen—van Koten en Tjebbe Bosma. Ton Heijnen heeft zich
uit het bestuur teruggetrokken. Een overzicht uit het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel, per april 2022. treft u aan het einde van dit document aan.

Beloning van vrijwilligers en bestuurders
Werkzaamheden voor De Grote Prijs door vrijwilligers van binnen het Trinitas College
worden door de Stichting vergoed als deze buiten hun lestijden vallen.
Werkzaamheden van vrijwilligers van buiten het Trinitas College worden vergoed op
basis van gewerkte uren. Werkzaamheden van leerlingen van het Trinitas College
worden niet vergoed, en dit geldt in principe ook voor leerlingen/studenten van
andere opleiding welke we inzetten om competenties/vaardigheden te oefenen in
deze productie

Dit alles is conform de beloningsregel in het Beleidsplan.
In 2022 worden de producenten Marco Rijkhoff, en Erik Wegman in hun rol als
producent met onbelaste vrijwilligersvergoeding gehonoreerd. Voor werkzaamheden
in het bestuur van Stichting De Grote Prijs, heeft geen van de bestuurders en
vergoeding ontvangen, waardoor deze bestuurswerkzaamheden onbezoldigd verricht
zijn.

Conform afspraak is de organisatie van De Grote Prijs verder versterkt. Het
operationele Productieteam is uitgebreid met Joep Broersen en Karel Witte. Oud
leerling Shanna Henselmans is in 2022 in opleiding en kan bij goed functioneren in
2023 toetreden tot het productieteam. Met deze stap kunnen wij het voortbestaan
van De Grote Prijs beter garanderen.

 

de Kleine Prijs 2022
Normaliter had de Kleine prijs plaatsgevonden op één van de Trinitas locaties.
Vanwege het rondwarende Coronavirus en de maatregelen had het Trinitascollege
geen evenementen in hun eigen locaties. Daarom is besloten om de Kleine Prijs plaats
te laten vinden in theater De Binding in Dijk en Waard. De Kleine Prijs is vanwege de
lockdown verplaatst van 11 en 12 februari, naar 4 en 5 maart 2022. Met de Kleine Prijs
konden we zo als één van de eerste (theater) producties weer in een theater aan de
slag.

Ook dit jaar werden de artiesten op categorie ingedeeld. De jury had 15 plaatsen voor
De Grote Prijs te verdelen en heeft op dinsdag nog acts uit de dag daarvoor blij
kunnen maken. Daarnaast heeft het publiek de mogelijkheid gehad twee acts per
avond aan te wijzen die direct geplaatst is voor de finale van De Grote Prijs. Het
publiek koos in totaal dan 4 acts.
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Extra spannend was het toen het productieteam op zondag via sociale media in een
live uitzending de laatste vier wild-cards bekend maakte, waarmee 23 acts met De
Grote Prijs 2022 mee hebben gedaan.

De Grote Prijs 2022
Kort volgend op de Kleine Prijs vond De Grote Prijs plaats op 24 en 25 maart 2022.
Voor de acts die geselecteerd waren was de tijd dus erg kort om hun act verder te
verbeteren. Waar er normaal 6 weken tussen de voorronde en De Grote Prijs waren
het nu slechts 2 weken.

Dat de tussenperiode korter was heeft niets gedaan aan met het enthousiasme van de
deelnemers en het publiek. Sterker nog, zo vlak na de coronamaatregelen merkten we
een grote behoefte om samen te komen in Cool om daar een mooie Grote Prijs te
beleven. De korte tussenperiode gaf de organisatie wel wat extra stress omdat er
minder tijd beschikbaar was om bv de programma’s te maken. Uiteindelijk is alles
gelukt en goed gekomen.

Op vrijdag 25 maart 2022 heeft De Bot Waarderingsfonds Publieksprijs voor de laatste
keer plaatsgevonden. Na een sponsorperiode van 3 jaar drie heeft het Bot
Waarderingsfonds aangegeven de afgesproken periode niet te verlengen. We
bedanken het Bot Waarderingsfonds voor de ondersteuning. Nout Schellevis mag zich
de laatste winnaar van de Bot Waareringsfonds publieksprijs noemen.

In 2022 hebben we wederom weer gebruikgemaakt van ons online theater. Er is een
groep mensen die het in 2022 toch nog prettiger vond om de show vanuit huis te
volgen in plaats van naar het theater te komen. Ook hebben we gemerkt dat het
online theater wordt gebruikt door familieleden, kennissen of vrienden van
deelnemers die te ver weg wonen om naar het theater te kunnen komen. Een mooie
aanvullende service dus !

Door de onzekerheid over de openstelling van het theater vanwege Corona heeft de
organisatie het niet aangedurfd om in 2022 aansluitend aan De Grote Prijs het
(inmiddels 31 jarig) lustrum te vieren. Zo’n groot evenement vereist een gedegen
voorbereiding en komt ook met een aantal financiële risico’s. Het is financieel en
organisatorisch niet mogelijk om een lustrumeditie helemaal los van de reguliere
Grote Prijs te organiseren. Het 30-jarg lustrum is daarom vooralsnog doorgeschoven
naar het jaar 2023. Reeds bestelde kaarten blijven geldig.

De Grote Prijs heeft uiteindelijk op het reguliere tijdstip in het jaar zonder
beperkingen in (afstand of aantallen publiek) plaats kunnen vinden. Het was voor
zowel de organisatie, als de deelnemers en de bezoekers heel erg fijn om dit na 2 jaar
weer mee te kunnen maken! Alleen maar blije mensen, lachende gezichten en
ontluikend (muzikaal) talent, dit is waar De Grote Prijs om draait

Aylien Wartanian heeft De Grote Prijs 2022 gewonnen met het prachtige nummer
Clair de Lune van Debussy.
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Sponsoring, subsidie en donaties
Voor de elfde maal is Rabobank Alkmaar e.o. de trotse Hoofdsponsor geweest van De
Grote Prijs. Het sponsorcontract liep in 2021 af. Op het moment van schrijven heeft
Rabobank toegezegd De Grote Prijs in de jaren 2021 – 2023 voor de laatste maal als
Hoofdsponsor mogelijk te willen maken. In deze lastige periode, waar veel bedrijven
en organisaties het financieel lastig hebben zijn wij zeer verheugd dat de continuïteit
van De Grote Prijs hierdoor niet in gevaar komt.

Het Bot Waarderingsfonds heeft dit jaar voor de tweede maal de Bot
Waarderingsfonds Publieksprijs mogelijk gemaakt. Klaver Giant, Vitasys, Raadhuis en
Studiesucces hebben eveneens met financiële sponsoring bijgedragen.

Gemeente Dijk en Waard heeft ons subsidieverzoek goedgekeurd, voor zowel de
Kleine Prijs, Grote Prijs alsook de Lustrumvoorstelling.

De prijs van de kaarten hebben we in 2021 tijdelijk verhoogd naar EUR 12,50. Er
mochten minder mensen in de zaal en het totaal aantal kijkers, live en online werd
wat lager ingeschat als normaal. Uiteindelijk is dit erg meegevallen.

Vrienden van De Grote Prijs
Het concept Vrienden van De Grote Prijs is ook in 2021 gecontinueerd. Het aantal
vrienden schommelt, wat opvalt is dat veel vrienden na het slagen van hun kind(eren)
het lidmaatschap opzeggen.
Met dit concept proberen we de reguliere kaartprijs gelijk te houden, en extra
inkomsten te generen door gemakken te bieden. Als Vriend van De Grote Prijs word je
lid en ontvang je daarvoor extra voordelen, zoals gratis Kleine Prijs kaarten, een plaats
in de Rodi-Media zaal naar keuze, online GP-kaartvoorverkoop met korting,
consumptiebonnen en gratis digitale registratie.
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Stichting De Grote Prijs is onder de volgende activiteiten en met de volgende

bestuurders ingeschreven in het KvK (april 2022):
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