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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. Dankzij de belangeloze inzet van de 

vrijwilligers is het mogelijk de lunchconcerten te organiseren. 

De belangrijkste punten uit het afgelopen seizoen 

Het afgelopen jaar zijn de omstandigheden voor het organiseren van lunchconcerten 

bemoeilijkt door de restricties van de voorgeschreven Corona maatregelen, waarmee het 

bestuur rekening heeft moeten houden. In overleg met de musici heeft het bestuur 

besloten de lunchconcerten in twee zittingen van 45 minuten aan te houden. Ondanks 

alles al met al 37 concerten waarmee de Vrienden van de Kamermuziek een bijzondere 

prestatie hebben geleverd. 

Doordat een reserveringssysteem voor bezoekers is ingericht heeft het bestuur, van 5 

september tot 31 oktober 2020, 15 concerten nieuwe stijl kunnen organiseren. Tussen 5 

november en 14 november zijn 4 concerten afgelast, waarna van 19 november tot en met 

12 december nog 8 concerten zijn doorgegaan. Door de aanhoudende coronacrisis was 

het bestuur genoodzaakt na 17 december 2020 tot en met 3 juni de 42 geplande 

lunchconcerten te annuleren. De lunchconcerten zijn hervat per 5 juni 2020 tot en met 24 



 

juli met een zomercyclus van 14 concerten. Door de goede samenwerking van de 

programmeur met de musici is het gelukt een groot aantal van de geannuleerde 

lunchconcerten te verplaatsen naar de zomer en het nieuwe seizoen. 

Als direct gevolg van de maatregelen was reservering noodzakelijk en het aantal 

bezoekers per concert beperkt tot 30 en vervolgens tot einde van het seizoen tot 45. 

Doordat de lunchconcerten per dag tweemaal werden gehouden, zij het met een kortere 

duur, konden toch nog veel bezoekers in de gelegenheid worden gesteld een 

lunchconcert live mee te maken. 

Bezoekers hebben de inspanningen van de Stichting, de lunchconcerten wanneer mogelijk 

te laten doorgaan, zeer gewaardeerd. 

Hetzelfde geldt voor de optredende musici. Veel musici zagen gedurende deze periode 

nagenoeg al hun geplande concerten geannuleerd. Voor velen betekende dat niet alleen 

een verlies van inkomen maar ook een onmogelijkheid voor publiek te kunnen optreden. 

Voor musici waar het concert volledig is komen te vervallen, is het bestuur in staat 

geweest een compensatieregeling toe te passen. 

Het aantal Vrienden in 2020-2021 bedraagt per het einde van het seizoen 269. 

De organisatie van de aangepaste lunchconcerten met onder andere verplichte reservering 

heeft evenals vorig seizoen veel extra werk voor het bestuur tot gevolg gehad. Daarnaast 

zag het bestuur zich gedwongen op korte termijn andere gezelschappen te contracteren, 

omdat sommige buitenlandse musici door reisbeperkingen niet in de gelegenheid waren 

naar ons land te komen. 

De lunchconcerten zijn gehouden op de locatie Azijnfabriek, Bethaniestraat 4. 

Naast de lunchconcerten in de Azijnfabriek zorgt de Stichting voor het mede-organiseren 

van concerten in het Jeroen Bosch Ziekenhuis op de derde zondag van de maand. Deze 

concerten zijn vrij toegankelijk en in de eerste plaats bedoeld voor patiënten in het 

ziekenhuis. Helaas heeft geen van deze concerten doorgang kunnen 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 gehouden maakt dat van hervatting pas sprake kan 

zijn als er geen enkel risico meer is. 

De bezettingsgraad van de Azijnfabriek was tot het gedwongen stilleggen van de 

lunchconcerten half maart 2020 hoog, bijna 90%. Het merendeel van de bezoekers zijn 

Vrienden (met jaarlijkse bijdrage).  

De bezettingsgraad na hervatting van de lunchconcerten per 1 juni 2020 was 100%. 

Ondanks de verdubbeling van het aantal lunchconcerten per dag was iedere keer sprake 

van een grotere belangstelling dan het aantal beschikbare plaatsen. Wekelijks hebben 

we 20 tot 30 mensen moeten teleurstellen. 



 

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 is niet alleen gezorgd voor een grote 

variëteit van muziek naar perioden maar ook qua instrumentale bezetting. 

In november 2020 is het geplande concert in samenwerking met Novembermusic helaas 

geannuleerd. Evenzo werd in december 2020 het evenement Bossche Kerstklanken een 

samenwerking met de Kring Vrienden ’s-Hertogenbosch afgeblazen.  

Vanaf maart 2020 heeft het bestuur een actie crowdfunding voor de aankoop van een 

nieuwe vleugel georganiseerd. Het doel van de crowdfunding, ruim € 20.000, is gehaald. 

Samen met de subsidie vanuit de Provincie Noord-Brabant en het Prins Bernard 

Cultuurfonds en de bijdragen van verschillende sponsoren is een €42.260,00 

bijeengebracht.  

In de eerste helft van 2021 heeft het bestuur het keuzeproces voor een nieuwe vleugel, die 

recht doet aan de kwaliteiten van de optredende musici, kunnen opstarten. Dit heeft 

geresulteerd in de aankoop van een nieuwe concertvleugel die in augustus is geselecteerd 

en medio september 2021 is geleverd. 

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 de podia. Musici die nog niet 

afgestudeerd zijn, zoals van de Fontys Hogeschool in Tilburg, zouden eind 

2020optreden in de lunchconcertserie. Door coronabesmetting moest het concert 

geannuleerd worden. Dat gold ook voor een concertdoor jonge musici uit een Jong 

Talent groep uit Amsterdam. De samenwerking wordt dit jaar voortgezet. 

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. 

In het 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. Het festival zou worden gehouden in september 2020. 

Helaas heeft de coronacrisis roet in het eten gegooid. Festival Kamerklanken 2020 is 

noodgedwongen geannuleerd. 

 

 

 

 



 

Financiële zaken 

 

Toelichting bij de jaarstukken 2020 – 2021 

De Stichting kent conform de statuten een gebroken boekjaar lopende van 1 september 2020 

tot en met 31 augustus 2021. Het gebroken boekjaar sluit aan bij de periode van de 

activiteiten van het concertseizoen. 

De lock down met onder meer het annuleren van de 37 van de geplande lunchconcerten en 

de beperking van het aantal toeschouwers heeft direct gevolgen voor de financiële situatie 

van de Stichting. Zo heeft het bestuur voor het eerst in de geschiedenis van de Stichting 

moeten besluiten de Vrienden van het concertseizoen 2020 – 2021 een korting te geven op 

de bijdrage voor het seizoen 2021 – 2022 als compensatie voor de niet doorgegane 

lunchconcerten en de beperking van het aantal toeschouwers per concert. Op de balans is 

daartoe een verplichting aan de Vrienden opgenomen welke ten laste van de ontvangen 

vriendenbijdrage is gebracht. 

De baten voor het seizoen 2020 – 2021 laten een forse daling zien van de entreegelden 

betaald door niet- vrienden. Het bestuur hoopt in het nieuwe boekjaar 2021 – 2022 dat door 

de nieuwe zaal het aantal toeschouwers weer zal stijgen, tenzij de corona-crisis weer roet in 

het eten strooit.  

De bestemmingsreserve is gevormd door bijdrage van Vrienden en belangstellenden aan de 

crowdfunding voor de aanschaf van een nieuwe vleugel, de bijdragen van enkele sponsoren 

en subsidies. De post Debiteuren betreft de aanbetaling op de vleugel. 

De vleugel is in september 2021 geleverd.  

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

toegevoegde waarde per 1 januari 2020 belastingplichtig. 

Het positieve saldo is mede gevormd door de bijdrage van de gemeente van €4.300,- ter 

compensatie van de financiële gevolgen van corona.  

Het voorgaande jaar is afgesloten met een positief resultaat, groot €9.137,-. 

De Stichting verwacht als gevolg van de aanhoudende corona minder aanmeldingen van 

Vrienden voor het nieuwe seizoen. Zij wil een deel van het positieve overschot 2020-2021 

dan ook bestemmen voor het opvangen van de financiële gevolgen ervan in het seizoen 

2021-2022, zijnde €5.000,-. In de voorliggende balans is dit corona-effect nog niet verwerkt. 

 

 

 



 

Nieuwe activiteiten: 

In het afgelopen seizoen zijn ondanks de corona-crisis verschillende acties opgezet: 

 Vriendenwerfactie. 

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

wordt beperkt. We worden geconfronteerd met beperkingen wat leidt tot het 

toelaten van minder bezoekers dan mogelijk is. 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 opgestart wordt als de beperkende maatregelen 

zijn opgeheven. 

 

 Plaatselijke pers. 

In de plaatselijke en regionale pers zijn artikelen over de lunchconcerten    

gepubliceerd. 

 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. Voor de actie een nieuwe vleugel voor de 

Vrienden Kamermuziek heeft het bestuur veel steun ondervonden van 

verschillende sponsoren die direct gelieerd zijn aan 's-Hertogenbosch. 

 Zomerconcert. 

 In het afgelopen jaar is geen gratis zomerconcert georganiseerd in de 

Azijnfabriek. In plaats jn een aantal van de eerder afgelaste concerten alsnog 

in de zomer uitgevoerd. 

 Fondswerving voor een nieuwe vleugel 

Het bestuur heeft via crowdfunding, sponsoring en verwerven van subsidies in 

totaal per 31-8-2020  €42.260,- bijeen gebracht. De besteding van deze door 

derden geoormerkte gelden zal in de loop van het nieuwe boekjaar 2020-2021 

plaatsvinden. 

 

Op 31 augustus 2020 bedraagt het eigen vermogen van de Stichting €15.691,-. Er is niet 

voldaan aan de norm van de gemeente, dat de hoogte van het eigen vermogen niet meer 

is dan 10% van de begroting. Het bestuur wil een deel van het resultaat bestemmen ter 

dekking van het verwachte tekort aan opbrengsten Vrienden ten gevolge van de 

coronacrisis.  

Het bestuur blijft van mening dat de jaarlijkse bijdrage van de Vrienden constant moet 

blijven. Een deel van de doelgroep heeft naast de AOW-uitkering een mager pensioen. 



 

Voor het jaar 2021-2022 moest het bestuur toch besluiten de jaarlijkse bijdrage te 

verhogen met 8,25%. 

In het verslagjaar 2020-2021 is het aantal betalende individuele bezoekers ten opzichte 

van de voorafgaande jaren beduidend lager. De coronaepidemie kan als de belangrijkste 

oorzaak worden aangewezen. Dit is tevens de reden dat de aanwas van nieuwe Vrienden 

is gestagneerd. 

 

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. 

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. 

 Opstart 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 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. 

 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 kan hier mogelijk 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. 

 Continuering van de samenwerking met de Kring Vrienden ’s-

Hertogenbosch, mogelijke ideeën zijn een wandeling of vaartocht in 

combinatie met een lunchconcert. 



 

 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, Kring Vrienden ’s-Hertogenbosch, het Mosterdzaadje uit 

Santpoort (collega instelling) en November Music. 

Slot 

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

realisatie van de nieuwe locatie is alleen mogelijk geweest door forse financiële steun 

van de gemeente.Voor bezoekers en musici is het nieuwe Podium Azijnfabriek een 

aanzienlijke vooruitgang. Mede dankzij de gemeentelijke subsidie is het mogelijk 

lunchconcerten van hoog niveau te organiseren voor een trouwe doelgroep. 

's-Hertogenbosch, 01 december 2021 

René Bokslag, penningmeester. 
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