Bestuursverslag 2017-2018

Bestuur
De samenstelling van het bestuur van Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch is in het
afgelopen jaar veranderd. De heer Haasbroek, PR-activiteiten, is om persoonlijke redenen in het
voorjaar van 2018 teruggetreden als bestuurder. Daardoor ziet het bestuur met ingang van maart
2016 er als volgt uit:
Th.C.P.M. van Boekel, voorzitter
E.O.M. Goossens, secretaris
L. Bokslag, penningmeester
M.J.Fr.M. Hogenboom, programmering
vacature, public relations
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
In het afgelopen jaar zijn 73 lunchconcerten georganiseerd. De lunchconcerten zijn goed bezocht. In
totaal waren er 7556 bezoekers.
Het aantal Vrienden in 2017-2018 bedraagt per het einde van het seizoen 298 (peildatum 15-6-2018).
De lunchconcerten zijn gehouden op de locatie Azijnfabriek.
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. De concerten zijn vrij
toegankelijk en in de eerste plaats bedoeld voor patiënten in het ziekenhuis. De achterliggende
gedachte bij deze concerten is de overtuiging dat muziek ook helend kan zijn. Er zijn door de
stichting vijf concerten georganiseerd. In totaal hebben 325 mensen deze concerten bezocht.
De bezettingsgraad van de Azijnfabriek is hoog. Het merendeel van de bezoekers zijn vrienden (met
jaarlijkse bijdrage) en in zeer beperkte mate betalende bezoekers.
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 naar variëteit in de samenstelling van de instrumenten.
Alle lunchconcerten zijn gegeven door beroepsmusici. Deze musici zijn 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 in de branche.
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 is gehouden op 23 september 2018.
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Financiële zaken
Het voorgaande jaar is afgesloten met een kleine winst, groot € 107,10. Dit seizoen zijn een aantal
acties ontplooid:


Vriendenwerfactie
Een werkgroep van vrienden heeft dit seizoen een werfactie gestart. Nieuwe bezoekers die aan de
entree een losse kaart kopen krijgen korting bij een volgend bezoek of mogen, als ze vriend
worden, gratis eenmaal een introducee meebrengen. Zoals ieder jaar heeft ook dit jaar een aantal
vrienden hun deelname beëindigd maar de nieuwe vrienden die de actie heeft opgeleverd geeft in
het nieuwe seizoen per saldo een positief resultaat van 23 nieuwe vrienden. Voor komend seizoen
gaan we bekijken welke acties we ondernemen voor uitbreiding van het aantal vrienden.
Het bestuur realiseert zich terdege dat de groei wordt beperkt door de capaciteit van de locatie.
Meer vrienden betekent ook meer bezoekers bij de lunchconcerten. Bij verschillende concerten zijn
er geen of slechts enkele vrije stoelen meer over.



Samenwerking met Kring Vrienden ’s-Hertogenbosch
In het afgelopen seizoen is gezamenlijk georganiseerd het evenement Bossche Kerstklanken (120
deelnemers) en het (muzikaal) afscheid van burgemeester A.G.J.M. (Ton) Rombouts.



Plaatselijke pers
In de plaatselijke pers zijn regelmatig artikel 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 sponsorwerving is een werkgroep in het leven geroepen. In het verslagjaar stond de
sponsoring van het festival kamermuziek Kamerklanken door de zusterstichting Stichting Behoud
Kamermuziek ’s-Hertogenbosch. Het werven voor Kamerklanken is succesvol verlopen.
Het werven en vasthouden van nieuwe c.q. bestaande sponsoren voor de lunchconcerten blijft
moeizaam. De doelgroep van veel ondernemingen wijkt sterk af met de doelgroep van de stichting.
De werkgroep sponsoring blijft actief.



Zomerconcert
In het afgelopen jaar is een gratis zomerconcert georganiseerd in de Azijnfabriek. Het belang
hiervan voor ons was de overbrugging van de, voor onze Vrienden, concertloze zomerperiode én
een PR-actie naar potentiele Vrienden. Het concert was geslaagd maar de plaatsruimte is beperkt
door het aantal beschikbare plaatsen in de Azijnfabriek.

Het boekjaar is afgesloten met een zeer bescheiden positief resultaat van € 107,10.
Op 31 augustus 2018 bedraagt het eigen vermogen van de stichting € 6.443,37, --. De begroting
2018– 2019 bedraagt € 72.300, --. Er is voldaan aan de norm van de gemeente, dat de hoogte van het
eigen vermogen niet meer is dan 10% van de begroting.
Voor het seizoen 2017 – 2018 is de Vriendenbijdrage gelijk gebleven. Voor het seizoen 2018 – 2019
was het bestuur genoodzaakt de jaarlijkse bijdrage te verhogen met € 10,00 per persoon. Het bestuur
blijft van mening, dat gezien de samenstelling van de doelgroep de jaarlijkse bijdrage van de Vrienden
constant moet blijven, maar de financiële situatie laat dit niet toe.
Begroting 2018-2019
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Ten aanzien van de inkomsten is uitgegaan van gelijkblijvend aantal Vrienden en een gelijke opbrengst
van de entreegelden vanuit de niet-vrienden.
In de bijgestelde begroting is uitgegaan van gelijkblijvend bedrag aan subsidie van de gemeente.
Het bestuur constateert, dat de inkomsten nagenoeg constant blijven. Het verloop onder de vrienden
wordt door de wervingscampagne opgevangen. Het werven van sponsoren gaat uiterst moeizaam. De
doelgroep is niet interessant voor sponsoren. In de begroting is een financiële bijdrage van sponsoren
opgenomen van € 1.000. Daarnaast kent de stichting sponsoring met gesloten beurzen.
De sponsoring van het drukwerk door Canon verwachten wij in het verslagjaar 2018 – 2019 te
continueren. Het “gratis” drukwerk is voor de stichting onmisbaar. Door de samenwerking met Canon
kan de stichting met professioneel drukwerk het publiek benaderen.
De gages voor de musici zijn aan het stijgen. Musici traden veelal op voor € 163, -- per uitvoering per
persoon. Deze gage is laag te noemen. Musici komen naar ‘s-Hertogenbosch omdat de contacten met
de musici zeer goed zijn, het publiek dankbaar is en vanwege het gunstige tijdstip op de dag. Het
bestuur constateert, dat de rek er echter uit is.
Gezien het feit, dat de begroting niet meer sluitend is te krijgen (verlies € 4.215,00), doet het bestuur
een beroep op de gemeente de subsidie structureel te verhogen.
Beleidsuitgangspunten voor 2018 - 2019 en volgende jaren
Voor de komende jaren wordt omgezien naar een nieuwe locatie voor onze lunchconcerten. De locatie
Azijnfabriek zal als cultureel podium binnenkort niet meer beschikbaar zijn. Met partijen wordt
overlegd over nieuwe locatie. De verwachting is, dat in het afgelopen komende seizoen een besluit
genomen zou worden. Dit is helaas nog niet het geval maar het perspectief is positief.
Het bestuur heeft ook voor de volgende jaren als speerpunt:
-

-

Handhaven van het kwaliteitsniveau van de lunchconcerten en de concerten in het Jeroen Bosch
Ziekenhuis.
Het bieden van een platform voor jonge beroepsmusici.
Het organiseren van ongeveer 75 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 ’sHertogenbosch.
Om het natuurlijk verloop van de vrienden op te vangen is het van belang jaarlijks 30 tot 40
nieuwe vrienden per jaar te werven.
Verhoging van het gemiddeld aantal betalende bezoekers.
Werven van sponsoren teneinde de kwaliteit van onze concerten op het huidige niveau te
houden en waar mogelijk te verhogen.
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Slot
Het bestuur is blij met de samenwerking met de Gemeente ’s-Hertogenbosch. Dankzij de subsidie is
het mogelijke lunchconcerten te organiseren voor een trouwe doelgroep.

’s-Hertogenbosch, 24 oktober 2018

L. Bokslag (penningmeester)
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