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Bestuur 

De samenstelling van het bestuur van Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch is in het 

afgelopen jaar niet veranderd.  

 

Th.C.P.M. van Boekel, voorzitter 

T.C.P.M. van der Bijl, secretaris 

L. Bokslag, penningmeester 

M.J.Fr.M. Hogenboom, programmering 

Het bestuur wordt ondersteund door een groot aantal vrijwilligers. De vrijwilligers zorgen voor de 

presentatie van de concerten, de vriendenwerving, de sponsoring, de publiciteit, het ontvangen en 

begeleiden van de musici, enkele administratieve zaken w.o. de kaartverkoop, de toegangscontrole en 

ICT. Zonder de belangeloze inzet van de vrijwilligers is het niet mogelijk de lunchconcerten te 

organiseren. 

De belangrijkste punten uit het afgelopen seizoen 

Het afgelopen jaar zijn de omstandigheden voor het organiseren van lunchconcerten langzaamaan 

verbeterd vanwege het teruglopen van de restricties van de voorgeschreven Coronamaatregelen. 

Evenals in het concertseizoen 2020-2021 hebben de Coronamaatregelen een zware wissel getrokken 

op de organisatie. 

Het bestuur heeft verschillende concerten moeten annuleren niet alleen vanwege de lock down maar 

ook omdat een of meer musici corona hadden. In de zomerperiode zijn een groot aantal concerten 

alsnog gegeven. Ook het concert in samenwerking met November Music is door de lock down 

geannuleerd. Dit was ook het geval voor het concert van de Jong Talent Klas. Per saldo zijn slechts 

vier concerten geannuleerd. 

Spannend bleef de situatie rond Covid en de gevolgen van de strenge maatregelen. Dat laatste bleek 

ook uit de bezoekersaantallen. Gedurende een periode konden de concerten alleen doorgaan met 

een beperkt aantal bezoekers per concert. Het bestuur heeft toen besloten evenals in het vorige 

seizoen meerdere miniconcerten te organiseren. Op deze manier was het mogelijk dat meer 

vrienden de concerten konden bijwonen. Ook de musici geven aan dat de manier waarop de 

vrienden de Corona periode hebben georganiseerd uniek is geweest.  

De verhuizing van de locatie aan de Bethaniëstraat naar de locatie Podium Azijnfabriek aan de 

Triniteitstraat betekent een aanmerkelijke verbetering. Het eerste concert van het nieuwe seizoen 

heeft op 2 september 2021 plaatsgevonden. De nieuwe vleugel begin september 2021 was eveneens 

een belangrijke verbetering. Terecht zijn Vrienden en sponsoren trots op het feit dat zij de middelen 

hebben bijeengebracht voor dit mooie instrument. Het geplande feestelijk concert met het 

Storionitrio kon door de lock down niet doorgaan.  

Het aantal Vrienden in 2021-2022 bedraagt per het einde van het seizoen 302 

De vrienden betreft met name de leeftijdscategorie van 60 en ouder. De nieuwe locatie geeft ook goede 

mogelijkheden voor het leggen en onderhouden van sociale contacten tussen de vrienden. De Vrienden 

Kamermuziek vinden het prettig op deze manier een bijdrage te leveren aan ’s-Hertogenbosch als ‘age 

friendly city. 

De lunchconcerten zijn gehouden op de locatie Podium Azijnfabriek, Triniteitstraat 19. 

De concerten in het Jeroen Bosch Ziekenhuis konden geen doorgang vinden. Het is de bedoeling na 

afloop van de coronacrisis de concertenreeks weer op te pakken. Wanneer dat zal zijn zal afhankelijk 

zijn van het verloop van de coronacrisis. Het feit, dat de concerten in het ziekenhuis worden 
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gehouden maakt dat van hervatting pas sprake kan zijn als er geen enkel risico meer is. Naar 

verwachting zullen in de loop van 2023 de concerten in het JBZ starten. 

De programmering in het afgelopen jaar omvatte muziek uit verschillende perioden, van 

renaissancemuziek tot aan hedendaagse muziek met een enkele maal een uitstapje naar zogenoemde 

wereldmuziek. In de programmering wordt niet alleen gezorgd voor een grote variëteit van muziek 

naar perioden maar ook qua instrumentale bezetting. 

Alle lunchconcerten zijn gegeven door beroepsmusici. Deze musici zijn zoals gebruikelijk zowel 

aanstormend talent waaronder winnaars en winnaressen van prestigieuze concoursen als musici die 

deel uitmaken van befaamde orkesten en musici die al enkele jaren met succes werkzaam zijn op 

vele podia. Het bestuur maakt zich sterk om opnieuw ruimte te reserveren voor jonge talentvolle 

musici in opleiding, als ondersteuning op hun weg naar een professionele carrière.  

Een deel van de musici betrof musici uit België, Frankrijk en Oost-Europa. Door de goede contacten 

lukt het de programmeur ieder jaar gerenommeerde musici uit het buitenland tijdens een tournee in 

ons land te strikken voor een optreden. Na ieder optreden spreken allen zich uit over het plezier 

waarmee ze hun optreden voor de Vrienden van de Kamermuziek verzorgen.  

In vorig verslagjaar is een aanvang gemaakt met de voorbereiding van het tweejaarlijks festival 

Kamerklanken georganiseerd vanuit het bestuur van de Stichting Behoud en Ontwikkeling 

Kamermuziek 's-Hertogenbosch. Vanwege de ontwikkelingen van Covid in 2022 heeft het bestuur 

besloten het Festival Kamerklanken in afgeslankte vorm te organiseren, te weten een concert in het 

stadhuis van de Gemeente ’s-Hertogenbosch. In het voorjaar van 2022 was het nog te vroeg om bij 

particulieren aan te kloppen voor gastvrijheid voor de concerten in hun huis. Het festival vraagt een 

lange en gedegen voorbereiding, mede omdat een deel van het programma wordt uitgevoerd op 15 

huiskamerlocaties. 

Het openingsconcert in de “Bossche Huiskamer” is gegeven door het ensemble Red Herring. Alle 

stoelen waren bezet en de bezoekers gaven veel positieve reacties. 

Financiële zaken 

Toelichting bij de jaarstukken 2021 – 2022 

De Stichting kent conform de statuten een gebroken boekjaar lopende van 1 september 2021 tot en 

met 31 augustus 2022. Het gebroken boekjaar sluit aan bij de periode van de activiteiten van het 

concertseizoen. 

In het boekjaar 2021 – 2022 is de vleugel aangeschaft gefinancierd uit de opbrengst van de 

Vleugelactie. Er resteert nog een bedrag van €3.044,58 van de door derden bijeengebrachte en 

geoormerkte gelden. Dit bedrag zal in de toekomst overeenkomstig de bedoelingen van de 

geldgevers worden aangewend. 

 

De Stichting is als gevolg van de verandering van de wetgeving inzake de belasting toegevoegde 

waarde per 1 januari 2020 belastingplichtig. 

De baten voor het seizoen 2021 – 2022 laten nog steeds een daling zien van de entreegelden betaald 

door niet- vrienden. Mede door de nieuwe zaal is het aantal toeschouwers ten opzichte van het 

voorafgaande boekjaar gestegen. Echter, het niveau van vóór de coronacrisis is nog niet bereikt. En het 

ambitieniveau van het bestuur is nog steeds een stijging van het aantal betalende bezoekers. 

Het boekjaar is afgesloten met een negatief resultaat, groot €1.440,55.  

Op 31 augustus 2022 bedraagt het eigen vermogen van de Stichting €14.251,-. Er is nog niet voldaan 

aan de norm van de gemeente, dat de hoogte van het eigen vermogen niet meer is dan 10% van de 

begroting.  
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De oorzaak is hiervan: 

- de eenmalige incidentele bate van € 3.957,43 doordat de afrekening vanuit Buma te hoog is 

ingeschat en het definitief moeten annuleren van het concert van het Storionitrio. 

- de coronacrisis waardoor 4 lunchconcerten definitief niet gegeven konden.  Door de lock down is een 

groot aantal concerten geannuleerd. Door verschuiving van de concerten naar de zomerperiode zijn 

uiteindelijk per saldo vier van de geplande lunchconcerten definitief geannuleerd.  

- de verhoging van de jaarlijkse bijdrage met 8,25%. Voor het concertseizoen 2021-2022 heeft het 

bestuur vanwege de verwachte lagere inkomsten en de onzekerheid besloten de jaarlijkse bijdrage te 

verhogen met 8,25%. 

De coronacrisis tevens de reden dat de aanwas van nieuwe Vrienden is gestagneerd. Aanwas van 

nieuwe vrienden is nodig om te komen tot een sluitende exploitatie. Het bestuur zal in het boekjaar 

2022 – 2023 een intensieve actie voor het werven van nieuwe vrienden starten. Dit zal op langere 

termijn zorgen voor meer opbrengsten via de Vrienden. Intering op het eigen vermogen is in het 

boekjaar 2022 – 2023 onvermijdelijk. De hoogte van het eigen vermogen staat dit nog toe, daarna zal 

een verdere verhoging van de jaarlijkse vriendenbijdrage noodzakelijk zijn. 

 

Nieuwe activiteiten: 

In het afgelopen periode zijn onderstaande acties voorbereid en in uitvoering: 

 Vriendenwerfactie. 

Het bestuur constateert, dat de coronacrisis de groei van het aantal bezoekers beperkt. Het 

bestuur constateert een afwachtende houding bij bezoekers uit angst voor besmetting. Op de 

huidige locatie zijn er mogelijkheden om meer bezoekers te ontvangen. Het bestuur heeft een 

ledenwerfactie voorbereid die eind november 2022 is opgestart. 

 

 Pers en publicatie. 

Het bestuur heeft personele ondersteuning verzorgd om actief vorm te geven aan 

promotionele activiteiten. 

 Sponsoring. 

De Stichting heeft de status van ANBI culturele instelling. De hieraan gekoppelde fiscale 

faciliteit is belangrijk voor het verwerven van donaties van Vrienden, belangstellenden en 

ondernemingen.  

 

 Zomerconcert. 

In het afgelopen jaar is geen gratis zomerconcert georganiseerd in de Azijnfabriek. In 

plaats daarvan zijn een aantal van de eerder afgelaste concerten alsnog in de zomer van 

2022 uitgevoerd. 

Begroting 2022-2023 

Ten aanzien van de inkomsten is uitgegaan van hetzelfde aantal Vrienden als in het vorig boekjaar en 

een iets hogere opbrengst van de entreegelden vanuit de niet-Vrienden. De ontvangsten van de 

verkopen van losse entreekaartjes is nog niet op het niveau van voor de coronacrisis.  

Het bestuur constateert, dat het jaarlijks verloop onder de vrienden is gecompenseerd door nieuwe 

vrienden.  
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Het werven van sponsoren voor de lopende activiteiten heeft niet geleid tot een duurzaam resultaat. 

De doelgroep is blijkbaar niet interessant voor sponsoren. Wel wilden sponsoren zich inzetten om de 

aankoop van een nieuwe vleugel mogelijk te maken. Het bestuur is de sponsoren hiervoor dankbaar. 

 

De gages voor de musici zijn aan het stijgen. De gages voor musici zijn marktconform maar moeten 

in Nederland gerekend worden tot de middenmoot. Musici komen naar 's-Hertogenbosch omdat de 

contacten met de Vrienden zeer goed zijn, het publiek dankbaar is en vanwege het gunstige tijdstip 

op de dag. Het bestuur constateert, dat de rek bij de musici er echter uit is. Zij wordt geconfronteerd 

met stijgende gages. 

Inmiddels hebben wij ons aangesloten bij het Nationaal Podium Plan. Deze organisatie geeft musici 

voor een beperkt aantal concerten per jaar de mogelijkheid van een financiële suppletie. 

Het bestuur hanteert consequent als de Fair Practice Code als beleid voor het contracteren van 

musici. 

Gezien het feit, dat de begroting niet meer sluitend is te krijgen (verlies € 6.130) doet het bestuur 

wederom een beroep op de gemeente de subsidie structureel te verhogen. Het bestuur ziet zich 

echter als een roepende in de woestijn.  

Beleidsuitgangspunten voor 2021 - 2022 en volgende jaren 

Vanaf september 2021-2022 worden de lunchconcerten georganiseerd op de locatie Triniteitstraat in 

het vroegere Theater Bis. De nieuwe locatie heeft een grotere capaciteit en biedt ook meer 

mogelijkheden voor combinatie van muziek met andere kunstuitingen w.o. dans en theater. 

Daarnaast is de ruime foyer geschikt voor het leggen van sociale contacten. 

Het bestuur heeft ook voor de volgende jaren als speerpunt: 

• Het handhaven en mogelijk verbeteren van het kwaliteitsniveau van de lunchconcerten door 

het bieden van een grote diversiteit aan lunchconcerten. 

• Het herstarten van de concerten in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. 

• Het bieden van een platform voor jonge beroepsmusici. 

• Het organiseren van ongeveer 70 lunchconcerten voor Vrienden en incidentele bezoekers 

tegen een aanvaardbare prijs. 

• Het bieden van gelegenheid waar de Vrienden elkaar in een culturele ambiance kunnen 

ontmoeten. De Vrienden zijn veelal senioren en voor deze groep is het prettig in de 

ongedwongen sfeer met elkaar te genieten van kwalitatief hoogstaande muziek. 

• Het anticiperen op de actualiteit en de behoefte van onze doelgroep bij het organiseren van 

onze concerten en activiteiten. 

• Het onderbrengen van de vleugel in een aparte stichting opdat de financiële stukken een 

zuiver beeld geven van de exploitatie van de lunchconcerten door de stichting Vrienden 

Kamermuziek ’s-Hertogenbosch. Door de eenmalige incidentele bijdragen voor de aanschaf 

van de vleugel is voorlopig een bestemmingsreserve gecreëerd. De gelden zijn gedoneerd 

uitsluitend voor de aanschaf van de vleugel.  

Het bestuur ziet het tot haar taak in de komende jaren te werken aan: 

 Verdere uitbreiding van de naamsbekendheid van de Stichting Vrienden Kamermuziek         

’s-Hertogenbosch, extra personele ondersteuning van vrijwilligers is hiervoor gevonden. 

 Het onderzoeken of en in hoeverre samenwerking met andere culturele organisaties die 

zich richten op dezelfde doelgroep concertgangers voordelen biedt zonder daarmee in 

strijd te handelen met de eigen autonomie en de privacyregelgeving zoals de AVG.  
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 Om het natuurlijk verloop van de vrienden op te vangen is het van belang jaarlijks 30 tot 

40 nieuwe vrienden per jaar te werven. Een actie Vrienden voor Vrienden komende 

maanden zal hier hopelijk aan bijdragen. 

 Verhoging van het gemiddeld aantal betalende bezoekers door middel van flyers op diverse 

plaatsen in Den Bosch en omgeving zoals bezoekerscentra, bibliotheken en woonvormen 

voor ouderen. 

 Samenwerking met landelijke organisatie om jong aanstormend talent van de 

conservatoria een podium te bieden; de zogenoemde Jong Talent Klas. 

 Continuering van de samenwerking met de Jazzkapel van Podium Azijnfabriek en 

November Music. 

 

 

Slot 

Het bestuur is blij met de samenwerking met de Gemeente 's-Hertogenbosch. De realisatie van de 

nieuwe locatie is een succes gebleken voor het houden van onze concerten, en voorziet in extra 

ruimte voor bezoekers. Voor zowel bezoekers als musici is het nieuwe Podium Azijnfabriek een 

aanzienlijke vooruitgang. Mede dankzij de gemeentelijke subsidie is het mogelijk lunchconcerten van 

hoog niveau te blijven organiseren voor een trouwe doelgroep.  

De noodzaak in de nabije toekomst om de jaarlijkse bijdrage van de vrienden te verhogen om een 

sluitende exploitatie te bereiken, kan als ongewenst gevolg hebben dat enkele vrienden om 

financiële redenen moeten afhaken. Een structurele verhoging van de jaarlijkse subsidie en/of 

mogelijkheden tot ondersteuning in individuele gevallen zou dit voorkomen kunnen worden. 

's-Hertogenbosch, 11-12-2022 

 René Bokslag, penningmeester. 
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