
JAARVERSLAG	  2014	  STICHTING	  CONTINENTAL	  SOUND	  

SPECIALE	  PROJECTEN	  

De	  laatste	  hand	  werd	  gelegd	  aan	  de	  TV	  serie	  Gebedshuis	  van	  de	  week	  en	  aan	  het	  project	  Hood	  of	  
Hope.	  Er	  werd	  begonnen	  met	  een	  documentaire	  op	  verzoek	  van	  het	  platform	  INS.	  Ook	  werd	  een	  
aanvraag	  ondersteund	  voor	  een	  nieuwe	  TV	  serie	  SOCIAAL	  ROTTERDAM.	  Hierover	  heeft	  Rotterdam	  
positief	  geoordeeld.	  Ook	  nam	  Leen	  La	  Rivière	  voor	  de	  derde	  keer	  deel	  aan	  de	  jury	  van	  de	  landelijke	  
ZILVEREN	  DUIF	  AWARDS	  

MAGAZINE	  SJOFAR	  

Dit	  magazine	  is	  DE	  spreekbuis	  geworden	  en	  heeft	  SIGNS	  opgevolgd.	  Dezelfde	  redactie	  werkt	  verder	  
aan	  het	  blad.	  SJOFAR	  kwam	  4	  X	  uit,	  komt	  uit	  in	  full	  color	  	  en	  groeide	  van	  8	  pagina’s	  naar	  16	  pagina’s.	  
Abonnee’s	  en	  giftengevers	  krijgen	  dit	  magazine	  

JUBILEUM	  

Leen	  La	  Rivière	  vierde	  dit	  jaar	  in	  november	  45	  jaar	  als	  professional.	  	  En	  daarvoor	  zit	  nog	  5	  jaar	  als	  
bevlogen	  amateur.	  Hij	  begon	  	  professioneel	  in	  het	  najaar	  2069	  met	  de	  organisatie	  van	  de	  eerste	  
toernee	  van	  de	  Amerikaanse	  Continental	  Singers.	  En	  alles	  wat	  daarna	  kwam	  is	  hier	  het	  gevolg	  van.	  
Artikelen	  verschenen	  over	  hem,	  missie	  en	  alle	  activiteiten	  in	  o.a.	  het	  REFORMATORISCH	  DAGBLAD,	  
NOTE.	  Een	  grote	  verrassing:	  	  op	  donderdag	  13	  november	  kreeg	  Leen	  La	  Rivière	  op	  het	  Zilveren	  Duif	  
Gala	  de	  eerste	  ooit	  uitgegeven	  Life	  Time	  Achievement	  Award	  uitgereikt.	  Voor	  zijn	  levenslange	  
belangeloze	  inzet	  voor	  muziek,	  kunsten	  en	  cultuur.	  Verschillende	  bladen,	  kranten,	  radio	  en	  TV	  
programma’s	  hebben	  hierover	  bericht.	  Met	  zelfs	  een	  speciaal	  interview	  in	  Hour	  of	  Power	  

LEZINGEN,	  SPREEKBEURTEN,	  SEMINARS,	  	  CONFERENTIES	  en	  WERKBEZOEKEN	  

Door	  hele	  ingewikkelde	  discussies	  rond	  de	  financiering,	  EU	  regelgeving	  e.d.	  kon	  het	  CA	  seminar	  NIET	  
doorgaan.	  	  Daardoor	  kon	  Leen	  spreekbeurten	  aannemen	  om	  in	  Oostenrijk	  en	  in	  Frankrijk	  als	  
hoofdspreker	  op	  die	  Seminars	  bijdragen	  te	  leveren.	  Daarna	  ook	  deelname	  aan	  de	  Arts	  Plus	  
Roundtable	  in	  Finland.	  Spreken	  op	  o.a.	  Crossroads,Amsterdam.	  Werkbezoeken	  waren	  aan:	  ZZP-‐
Nederland,	  Pinksterconferentie	  Opwekking,	  EO	  jongerendag.	  	  

Pro	  Deo	  ADVISERING	  

Dit	  jaar	  werden	  diverse	  pro	  Deo	  adviezen	  uitgebracht	  	  o.a.	  op	  het	  gebied	  van	  auteursrecht.	  Ook	  al	  
helpt	  de	  website	  www.kenniscentrumauteursrecht.nl	  	  op	  vele	  terreinen,	  er	  blijven	  gespecialiseerde	  
zaken	  over.	  Zo	  waren	  er	  specifieke	  zaken	  van	  het	  Leger	  des	  Heils,	  CCLI,	  Smallstone	  Media,	  CBC,	  etc.	  	  
Maar	  ook	  diverse	  artikelen	  verschenen	  als	  resultaat	  van	  deze	  adviseringen	  o.a.	  in	  het	  ND,	  WOORD	  en	  
DIENST,	  Katholiek	  Nieuwsblad	  

	  

CONTINENTALS	  

Als	  onderdeel	  van	  de	  Europese	  taak,	  werden	  de	  Continental	  vestigingen	  bezocht	  	  (Leen	  +	  Marinus;	  en	  
Rotterdam	  samen	  met	  Ria)	  in	  Roemenië,	  Hongarije,	  Slowakije	  en	  Rotterdam	  (West-‐Europa).	  	  Op	  10	  
mei	  werd	  het	  grote	  slotconcert	  van	  Continentals.nl	  meegemaakt;	  en	  dat	  was	  feestelijk.	  Roemenië,	  



Hongarije	  en	  Slowakije	  draaien	  goed.	  Rotterdam	  draait	  niet	  goed.	  Al	  in	  2013	  hebben	  Leen	  +	  Marinus	  
directie	  en	  bestuur	  van	  Continentals.nl	  gewaarschuwd	  om	  maatregelen	  te	  treffen.	  Problemen	  namen	  
in	  2014	  toe.	  Er	  werd	  zelfs	  een	  groot	  bedrag	  aan	  facturen	  kwijtgescholden	  om	  Continentals.nl	  te	  
helpen.	  Op	  4	  november	  gaf	  directeur	  Rob	  de	  Jong	  (van	  Continentals.nl)	  te	  kennen	  te	  gaan	  stoppen.	  
Leen	  La	  Rivière	  zou	  gaan	  scouten	  voor	  opvolging.	  Dat	  werd	  volledig	  in	  de	  wielen	  gereden	  door	  de	  
faillissementsaanvrage	  	  op	  19	  november.	  De	  chaos	  was	  toen	  compleet.	  De	  curator	  verkocht	  het	  
adressenbestand	  aan	  2	  ex-‐continentals,	  die	  zo	  hun	  eigen	  muziekgroepen	  willen	  gaan	  opzetten.	  (Voor	  
de	  duidelijkheid:	  het	  adresbestand	  van	  Continental	  Ministries	  Europe	  en	  Continental	  Sound	  staat	  
veilig).	  Er	  wordt	  op	  een	  doorstart	  gestudeerd.	  Leen	  heeft	  het	  jaarthema	  2015	  al	  klaar	  (staat	  op	  
www.continentalministries.org	  )	  en	  kijkt	  naar	  repertoir	  voor	  nieuwe	  CD’s.	  

Het	  CAC	  

Na	  een	  traumatische	  tijd	  omdat	  CNV	  Vakmensen	  het	  gebouw	  wilde	  verkopen,	  heeft	  Cor	  Verkade	  het	  
CAC	  gekocht	  (augustus).	  Lopende	  activiteiten	  kunnen	  blijven	  (o.a.	  de	  School	  of	  Rock	  en	  Continentals).	  
Jacqueline	  La	  Rivière	  wordt	  manager	  van	  het	  gebouw.	  En	  er	  komt	  een	  exploitatiebestuur	  (Cor	  
Verkade,	  Piet	  de	  Vries,	  Leen	  La	  Rivière).	  

Het	  jaar	  2014	  is	  behoorlijk	  traumatisch	  geeindigd.	  Maar	  er	  wordt	  met	  hoop	  en	  inzet	  verder	  gegaan.	  
Zeker	  moet	  hier	  ook	  vermeld	  worden	  de	  inzet	  van	  Ria	  La	  Rivière	  op	  het	  gebied	  van	  administraties,	  
Marinus	  den	  Harder	  als	  bestuurder	  en	  vrijwilligers.	  

	  

	  

	  


