Bestuursverslag 2015 - 2016
Stichting Vrienden Kamermuziek ´s-Hertogenbosch

Bestuur
Het bestuur is in de loop van het verslagjaar van samenstelling veranderd. In de loop van het
verslagjaar heeft het toenmalig bestuur gezocht naar nieuwe bestuursleden. Het bestuur wilde
hiermee de vacature voor public relations invullen en tevens de te verwachten vacature van voorzitter
invullen. Perikelen binnen het bestuur hebben geleid tot wisselingen in het bestuur. Mevrouw
Cl.G.A.M.van Roosmalen en de heer Chr. Boelens nemen vanaf 26 mei niet meer deel aan het
bestuur.
Vanaf 26 mei bestaat het bestuur uit:
R. H. Bokeloh, voorzitter
H.D. Haasbroek, secretaris tevens belast met public relations
L. Bokslag, penningmeester
M.J.Fr.M. Hogenboom, programmering
Th.C.P.M. van Boekel, sponsoring
De voorzitter heeft besloten het voorzitterschap na Kamerklanken 2016 neer te leggen. Binnen het
bestuur is Th.C.P.M. van Boekel bereid gevonden met ingang van die datum op te treden als
voorzitter.
Het bestuur wordt ondersteund door een groot aantal vrijwilligers. De vrijwilligers zorgen voor de
presentatie van de concerten, de sponsoring, de publiciteit, ontvangst en begeleiding van de musici,
administratieve zaken w.o. kaartverkoop en controle toegang en ict. Zonder de belangeloze inzet van
de vrijwilligers was het niet mogelijk geweest de concerten te organiseren.
De belangrijkste punten uit het afgelopen seizoen
In het afgelopen jaar zijn 74 lunchconcerten georganiseerd. De lunchconcerten zijn goed bezocht. In
totaal waren er 7298 bezoekers.
Het aantal Vrienden in 2015-2016 bedraagt 291.
De lunchconcerten zijn gehouden op de locatie Azijnfabriek.
Naast de lunchconcerten in de Azijnfabriek zorgt de stichting voor het organiseren van concerten in
het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De concerten in het Jeroen Bosch Ziekenhuis worden op de derde
zondag van de maand gehouden en zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Er zijn vijf concerten
georganiseerd en in totaal 348 mensen hebben de concerten bezocht
De programmering in het afgelopen jaar omvatte muziek uit verschillende perioden: van de
renaissance 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.
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Als voorbeeld noemt het bestuur, dat in het afgelopen seizoen het Canto Ostinato is uitgevoerd door
een ensemble met zeven cello’s.
In het afgelopen jaar heeft het bestuur een enquête gehouden onder de bezoekers. Het bestuur
constateert met genoegen, dat zowel de variëteit van programmering naar muziekperioden als naar
samenstelling van de ensembles door het publiek wordt gewaardeerd.
Alle lunchconcerten zijn gegeven door beroepsmusici. De beroepsmusici kunnen zowel zijn
aanstormend talent waaronder winnaars en winnaressen van prestigieuze concoursen, beroepsmusici
die deel uitmaken van befaamde orkesten als musici die al enkele jaren met succes werkzaam zijn in
de branche.
In het verslagjaar is 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 25 september 2016.
Financiële zaken
In het verslagjaar heeft het bestuur geconstateerd, dat zonder aanvullende maatregelen de
resultatenrekening met een verlies zou afsluiten. Het tekort werd onder meer veroorzaakt door lagere
inkomsten uit de Vrienden en door lagere inkomsten uit de entreegelden van losse bezoekers.
Begin 2016 heeft het bestuur een oproep gedaan aan de Vrienden om een donatie te betalen
teneinde daarmee het tekort op te heffen. Mede door de extra donatie van de Vrienden is voorkomen,
dat het verslagjaar met een negatief saldo moest worden afgesloten. Daarnaast heeft het bestuur
kritisch gekeken naar de kosten.
Het boekjaar is afgesloten met een zeer bescheiden verlies van € 61,19.
Op 31 augustus 2016 bedraagt het eigen vermogen van de stichting € 6.484,--. De begroting 2016 –
2017 bedraagt € 65.300,--. 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 verslagjaar 2016 – 2017 heeft het bestuur de bijdragen van de Vrienden verhoogd. Het
bestuur is van mening, dat zij gezien de samenstelling van de doelgroep terughoudend moet zijn met
het verhogen van de jaarlijkse bijdrage van de Vrienden.
Het bestuur is van mening, dat op de gages van de musici niet bezuinigd kan worden zonder de
kwaliteit van de lunchconcerten in gevaar te brengen. De tarieven waarvoor de musici bereid zijn te
werken zitten aan de onderkant van de markt. Dit is mogelijk doordat de (soms jarenlange)
uitstekende contacten met musici en de mogelijkheid dat sommige musici bereid zijn voor een lager
tarief te werken omdat ze door het tijdstip van de concerten soms nog elders een concert kunnen
geven.
In het verslagjaar zijn de voorbereidingen gestart om extra inkomsten te genereren uit sponsoring. Het
bestuur hoopt in het verslagjaar 2016 – 2017 met concrete resultaten te komen.
In het verslagjaar heeft de stichting de status van ANBI culturele instelling. De hieraan gekoppelde
fiscale faciliteit is belangrijk voor het verwerven van donaties van Vrienden, belangstellenden en
ondernemingen.
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Het bestuur heeft in het afgelopen jaar van de Belastingdienst een brief ontvangen waarin is
meegedeeld, dat de stichting met terugwerkende kracht niet afdrachtplichtig is voor de
omzetbelasting. Ook heeft het bestuur de administratieve procedure inzake de betaling van gages aan
musici aangepast aan de veranderde regelgeving met betrekking tot zzp-ers.
Begroting 2016-2017
De Begroting 2016 – 2017 is opgesteld rekening houdend met een bescheiden verhoging van de
bijdrage van de Vrienden. Ten aanzien van de inkomsten is uitgegaan van geen verdere teruggang
van het aantal Vrienden en een gelijke opbrengst van de entree gelden vanuit de niet-vrienden.
In de begroting is uitgegaan van gelijkblijvend bedrag aan subsidie van de gemeente.
De sponsoring van het drukwerk door Canon verwachten wij in het verslagjaar 2016 – 2017 te
continueren. Het “gratis” drukwerk is voor de stichting onmisbaar. Door de samenwerking met Canon
kan de stichting met professioneel drukwerk het publiek benaderen.
Beleidsuitgangspunten voor 2016 - 2017 en volgende jaren
Het bestuur heeft voor de volgende jaren als speerpunt gekozen:
-

Handhaven van het kwaliteitsniveau van de lunchconcerten en de kwaliteit van de concerten
bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
Het bieden van een platform voor jonge musici die hun sporen al hebben verdiend.
Het organiseren van 72 lunchconcerten aan Vrienden en incidentele bezoekers voor een
aanvaardbare prijs.
Het zijn van een ontmoetingsruimte 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 bestuur ziet het tot haar taak in de komende jaren te werken aan:
-

Vergroting 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 tot 15 per concert.
Werving van sponsors voor concerten teneinde het hierdoor mogelijk te maken, dat bepaalde
bekende musici ook in de Azijnfabriek komen optreden.

Slot
Het bestuur is verheugd op de samenwerking met de Gemeente ’s-Hertogenbosch. Dank zij de
subsidie is het mogelijke lunchconcerten te organiseren voor een trouwe doelgroep.
’s-Hertogenbosch, 16 november 2016
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