2013
Jaarverslag Stichting Survivorsland
Op 10 januari 2013 heeft het bestuur van Stichting Survivorsland hun jaarvergadering gehouden.
Hierbij werd 2012 geëvalueerd. Een prima jaar, met succes en leuke opbrengsten. We konden naar 2 doelen een
mooi bedrag aan donaties overhandigen, (zie jaarverslag 2012)
Ook werd o.a. besproken welke acties en evenementen er in 2013 op de agenda staat.
Drie belangrijke evenementen stonden gepland
-

Een optreden van Coldplace, de succesvolle Engelse tribute band van Coldplay.

-

Een concert van ’s wereld beste Doors show band, namelijk Doors Alive.

-

Survivorsland festival editie 2013, gepland op 1 september 2013. Met vijftal bands en een DJ. Dit jaarlijks
terugkomend evenement zal weer plaatsvinden in café ’t Schuttershof. Samen met Paul, de uitbater van
deze zaal, zal er weer een fantastisch leuke en uniek festival georganiseerd worden.

Financiën
Ruud heeft in het bijzijn van de Penningmeester, de financiën gecontroleerd en goed bevonden. Hij overhandigt een
kort financieel verslag, per 01-01-2013 hebben we een positief saldo van €1555,Het voorstel is om dit jaar voorlopig 1 doel aan te doen voor een donatie. De keuze is gevallen op het onderzoek
Kankertherapie op maat via het KWF. Met een bedrag van € 1000,00 zal de Stichting dit onderzoek ondersteunen.
Hiermee gaat het voltallige bestuur bij deze vergadering akkoord.

Gebeurtenissen:

COLDPLACE (UK) 21-0-4-2013
Na ruim twee jaar kwam Coldplace eindelijk weer naar Middelburg om een concert te geven speciaal voor
Survivorsland. Met een zeer kleurrijk decor en veel special light- effects werd het podium omgetoverd tot een
sensationeel spectakel. De band speelde twee sets. Het publiek was heerlijk enthousiast en toen de toegiften
werden gegeven door deze fantastische band, ging heel de tent uit zijn dak. Mede dankzij het uitzinnige publiek
werd het een grandioos feest. Na afloop van dit ruim 2 uur durende concert kon iedereen met een poster,
ondertekend of niet, tevreden naar huis gaan. Bedankt iedereen die geweest is. Met deze goede opkomst was het
voor het goede doel weer een aantrekkelijk evenement.

THE DOORS ALIVE (UK) 09-05-2013
Van The Doors Alive wisten we dat het een wereldband was. Maar hoe zou dit uitpakken in de zaal van Schuttershof.
Veel kleiner dan dat de band normaliter gewend was. Nou, het werd een fantastisch concert van deze band en een
ongelooflijk feestje. Het aanwezige publiek ging helemaal uit hun dak, alles luidkeels meegezongen. de band speelde
bijna 2 uur aan een stuk. Bijna eng , hoe exact alles hetzelfde klonk als de legendarische Doors en de performence
van de band maakte het dat de zaal zo,n veertig jaar terug in de tijd ging. Iedereen die was gekomen: hartelijk dank.

Weer zo’n concert wat voor velen lang in het geheugen zal blijven. De opbrengst was, ondanks een redelijke
opkomst, heel prima te noemen.

Survivorsland Festival 2013, 1 september 2013
Het weer zat mee. Perfect: niet te warm en niet te koud. Alles was op en top geregeld. De tuin was met groot terras
helemaal ingericht. De zaal en podium was klaar voor de eerste band. Alle ingrediënten voor een topdag!Maar om
half drie werden we gebeld door Jan van Powerplay. Zij konden helaas niet komen, omdat een bandlid de nacht
ervoor betrokken was bij een auto ongeluk Gelukkig geen gewonden, maar wel heel veel schrik. Wij wensen Ivo
sterkte.Zonder Powerplay als hoofdact startten we de dag. Mamilla begon. De stemming van het publiek zat er goed
in, maar net voor het laatste nummer sloegen alle zekeringen door. De band speelde nog een nummer zonder
versterking. De stroomstoring bleek een moeilijk geval te zijn. Na vijf kwartier was alles eindelijk gefikst. De
stemming bij het publiek bleef ondanks alles er geweldig in zitten. DJ Hanshuh draaide zijn muziek in de tuin en er
werd stevig gedanst. Door het uitlopen van de tijd kon Joyrock maar een kwartiertje spelen, omdat hun gitarist
elders ook nog een optreden had en hij was aan die tijd gebonden. Jammer, want ze speelden niet zomaar een
kwartiertje, maar een fantastisch kwartiertje! Deze mannen zijn echt goed! De beurt was aan The Good, The Bad &
Bart XL. De zaal was lekker vol en de ambiance was heerlijk te noemen. Een hele goede band, opvallend mooi
samenzang en een publiek die er heel veel zin in had. Luid werd er meegezongen. Wat wil je op dat moment nog
meer. Gewoon een enorm FEESTJE! Het feestje werd buiten bij DJ Hansjuh nog eens verder gevierd.Toen stond
ROLR klaar. Zij mochten de rest van de avond vullen, hoelang ze maar wilden. Tjonge, de tent was op zijn kop. Een
klasse band , stuk voor stuk topmuzikanten. Zij worden beschouwd als de allerbeste rockcoverbands van Zeeland.
Nou, dat hebben ze meer dan waar gemaakt. Met zanger Kees Moerland, met een onbeschrijflijke energie en een
strot van wereldklasse, de sublieme gitaarsolo’s Driek en Dennis en dan nog bassist Jan en Renzo op de drums, twee

geweldenaren op hun instrument. Geen nummer was voor hun te gek. Alles werd feilloos en met een energieke
show in een razende tempo achter elkaar gespeeld. Van Deep Purple tot AC/DC. Van ZZ TOP tot Iron Maiden. En ze
speelden een set van twee uur en drie kwartier. Ja, twee uur en drie kwartier! Een marathon vol rock klassiekers.
Deze band was een meer dan ware afsluiter.Waar we super blij mee zijn is, dat wij met toch maar even met zijn allen
voor meer dan 2500 euro bij elkaar hebben gebracht! We zijn trots op iedereen. Het was een zeer geslaagde editie
van het Survivorsland festival.

Donatie:
1000 euro het KWF voor het baanbrekende onderzoek kankertherapie op maat.

Slot:
Het jaar 2013 sluiten we af met een prima gevoel, leuke evenementen en prima bezochte evenementen qua
bezoekers en een gevoel van voldoening betreffende de acties en de mooie resultaten hiervan, de donaties die we
weer mochten doen naar de onderzoeken die het zo nodig hebben.
Een beknopt financieel jaarverslag van 2013 wordt los hiervan toegevoegd en is op de website te vinden.
Het bestuur van Survivorsland is:
Ruud Aerssens (voorzitter), Kees van Soelen (secretaris), Arjen Mondeel (penningmeester), Ada Aerssens
(bestuurslid), Thea van Soelen (bestuurslid), Willem Priester (bestuurslid).

