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1. Naam van de vereniging 
 

De Vereniging Vrienden van het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest  

 

2. Kamer van Koophandel 
 

RSIN (unieke Kamer van Koophandel nummer): 40.53.38.87 

 

3. Contactgegevens 
 
Jacob Obrechtstraat 51 

1071KJ Amsterdam 

T: 020 – 3051099 

E: vrienden@concertvrienden.nl 

 

4. Doelstelling 
 
De statutaire doelstelling van de Vereniging luidt als volgt: 

De Vereniging stelt zich ten doel de behartiging en bevordering van de belangen van het Concertgebouw en het 

Koninklijk Concertgebouworkest onder meer door het bijeenbrengen en bundelen van de belangen van het concertpubliek, 

het optreden als spreekbuis namens het concertpubliek en het bevorderen van contact tussen concertpubliek en de 

uitvoerenden. Tevens stelt de Vereniging ten doel de bevordering van de muziekbeoefening en muzikale ontwikkeling in 

Nederland en Amsterdam in het bijzonder. Zij tracht dit doel onder andere te bereiken door het organiseren, bevorderen 

en steunen van muziekuitvoeringen, het uitgeven van het muziektijdschrift Preludium, alsmede door het verstrekken van 

financiële steun aan Het Concertgebouw N.V. en het Koninklijk Concertgebouworkest. 

 

 

5. Hoofdlijnen van het beleid 
 

 

In januari 2014 heeft het bestuur een update van het beleidsplan 2010-2015 vastgesteld. Samen met de 

betrokkenen bij Gebouw en Orkest op het gebied van marketing en fondsenwerving is het beleidsplan 

geëvalueerd en herzien en is opnieuw bepaald op welke manier de Vereniging een zo groot mogelijke 

toegevoegde waarde kan leveren aan Gebouw en Orkest.  

 

De belangrijkste focus van Concertvrienden zal de komende jaren gaan liggen op het vergroten van het aantal 

Vrienden. Daarnaast is de activatie van Vrienden een belangrijke pijler. Een verschil met het eerdere 

beleidsplan is dat de jaarlijkse financiële donatie aan beide organisaties niet meer leidend is. Op lange termijn 

is het belangrijker om het aantal Vrienden te vergroten omdat daarmee het potentieel voor activatie en ook 

fondsenwerving door Gebouw en Orkest wordt vergroot. Een ander verschil is dat de Vereniging zich er niet 

meer in de eerste plaats op zal richten om nieuwe bezoekers naar concerten te krijgen. Dat is vooral de taak 

van de marketingafdelingen van beide organisaties.  Het gaat voor de Vrienden met name om het bieden van 

verdieping en het creëren van grotere verbondenheid. Voor Entrée en Next geldt wel dat deze clubs zich 

richten op het bereiken en activeren van nieuwe bezoekers.  

 

Een ander focuspunt voor de komende jaren is dat de Vereniging een grotere bijdrage gaat leveren aan de 

fondsenwervingprogramma's van Gebouw en Orkest. Dat zal vooral gebeuren door het thema "nalaten" 

gezamenlijk en structureel onder de aandacht te brengen van de leden.  
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6. Samenstelling van het Bestuur en beloningsbeleid  
 

Leden van het bestuur treden periodiek af. Benoemingen en eventuele herbenoemingen geschieden voor een 

termijn van drie jaar tot een maximum van drie termijnen. De bestuurders van de Vereniging genieten geen 

bezoldiging.   

 

Mr. J. (Jikkemien) Bloembergen, secretaris m.i.v. 1 feb 2015, 2017 (herbenoembaar) 

Drs. R. (Rémy) François, 2017 (herbenoembaar) 

Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers (namens Het Koninklijk Concertgebouw N.V.) 

Mr. E. (Erik) Habers, secretaris t/m 31 jan 2015, 2015 (niet herbenoembaar) 

Drs. A. (Alexandra) Jankovich, 2018 (herbenoembaar) 

Dr. V.P. (Vincent) Kouwenhoven, penningmeester, 2018 (herbenoembaar) 

Ir. A. (Bert) Meerstadt, voorzitter, 2016 (herbenoembaar) 

C.A. (Clyde) Moerlie MA. 2015 (niet herbenoembaar) 

F. (Fons) van Westerloo (namens Stichting Koninklijk Concertgebouworkest) 

 

Het bestuur komt tenminste vier maal per jaar in vergadering bijeen. Regelmatig terugkerende onderwerpen 

zijn onder meer de activiteiten, bureauzaken, ledenzaken, financiën, Preludium, Entrée en de samenwerking 

met Gebouw en Orkest. Het bestuur is tijdens het seizoen 2014-2015 bijeen geweest op maandag 6 oktober 

2014, maandag 15 december 2014, zaterdag 31 januari 2015 (tevens jaarvergadering) en maandag 18 mei 2015. 

 
 

7. Verslag van de uitgeoefende activiteiten 
 

 

Seizoen 2014 – 2015 is een enerverend seizoen geweest voor de Vereniging Vrienden. Het afscheid van Mariss 

Jansons als chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest was een historische gebeurtenis. Vrienden 

namen afscheid van de geliefde chef met een groot boek vol met berichten, foto's en creatieve uitingen van 

concertpubliek van over de hele wereld.  De Vereniging zelf vierde haar 80ste verjaardag met een speciale 

uitgave van en cd-box met hoogtepunten uit de eigen Close-up serie.  

 

Bij Programmablad Preludium werden nieuwe initiatieven ontplooid. Het blad werd in haar 73ste seizoen 

gerestyled en verscheen voor het eerst in een digitale variant.  

 

Het aantal Vrienden is dankzij een grotere inspanning op werving weer licht gestegen.  En ook het aantal 

leden dat zich als Vriend Royaal of schenker aan de Vereniging heeft verbonden is gegroeid. Vrienden hebben 

daarnaast weer meer concerten bezocht dan in de afgelopen seizoenen. De samenwerking met Gebouw en 

Orkest op het gebied van fondsenwerving is verder versterkt door gezamenlijk het thema 'Nalaten' onder de 

aandacht te brengen van de Vrienden.  

 

De doelstelling om een nieuwe generatie concertpubliek te enthousiasmeren voor gebouw en orkest  werd 

door de Vereniging Vrienden nog verder omarmd. Samen met Entrée, Gebouw en Orkest is een nieuwe 

jongerenstrategie opgesteld en is een juridische fusie met jongerenvereniging Entrée gerealiseerd waarbinnen 

Entrée functioneert als zelfstandige jongerenvereniging.   

  

 

1.  Preludium 

 
Het seizoen 2014 – 2015 stond voor Preludium in het teken van het bereiken van een groter deel van het 

concertpubliek met verdiepende informatie. Daarvoor zijn verschillende initiatieven genomen. Het blad zelf  

is met ingang van het nieuwe seizoen in vernieuwde vorm verschenen. Er zijn aanpassingen gedaan aan de 
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lay-out en de inhoud van het blad met als doel het overzichtelijker en leesbaarder te maken  Daarnaast is de 

succesvolle pilot uit seizoen 2013 – 2014 met de verkoop van losse concerttoelichtingen aan de zaal voortgezet.  

 

Gedurende het seizoen is ook een digitaliseringsslag gemaakt. Uit publieksonderzoek bleek dat veel 

bezoekers de programmatoelichtingen een aantal dagen voorafgaand aan een concert willen lezen en bij 

voorkeur digitaal. Om aan die wens tegemoet te komen zijn digitale concertprogramma's ontwikkeld. Deze 

zijn beschikbaar gemaakt op de nieuwe website preludium.nl. Naast de digitale concertprogramma's wordt 

op de website ook het maandblad gepresenteerd.   

 

In februari en maart 2015 zijn de digitale programma's bij vier concerten onder verschillende doelgroepen 

getest. De reacties waren zeer positief, zowel over inhoud als over de vorm. Ook onder jong publiek bleken de 

programma's in een grote behoefte te voorzien. Bij de test bleek tevens dat bezoekers de digitale informatie 

vooral van te voren gebruiken en niet of nauwelijks tijdens het concert.  

 

 

2.  Project publieksontwikkeling en jongerenbeleid 

 

De jongerenclubs Entrée en Next hebben gezamenlijk het initiatief genomen om met Gebouw, Orkest en 

Vrienden een nieuw en geïntegreerd jongerenplan te maken. Met name vanuit de behoefte de propositie te 

versterken en de organisatie te professionaliseren.  

 

Centraal in het nieuwe staat dat de drempel voor jongeren wordt verlaagd door korting te geven op meer 

concerten. Voortaan wordt er een kortingspercentage gegeven dat afhankelijk van leeftijd in fases wordt 

teruggebracht. Zo kunnen jonge concertbezoekers geleidelijk wennen aan de reguliere prijzen. De beleving 

rondom concerten zal meer worden afgestemd op de behoeften van jongeren. Met extra informatie over de 

muziek en speciale events.  

 

Entrée en Next hebben besloten om samen onder de naam Entrée verder te gaan. De leeftijdsgrens van 30 jaar 

wordt opgerekt naar 35 jaar en vanaf 36 jaar worden Entréeleden nu automatisch Vriend.  

 

Tijdens het seizoen heeft een juridische fusie tussen de Verenigingen plaatsgevonden waarbinnen Entrée 

functioneert als een zelfstandige jongerenvereniging. Dit is gedaan om de samenwerking tussen de Vrienden 

en Entrée te versterken en om de lidmaatschapsvormen beter te laten aansluiten zodat alle Entrée-leden ook 

als lid van de Vereniging Vrienden kunnen worden ingeschreven waardoor een ononderbroken lijn van 

lidmaatschappen is gerealiseerd. Ook is er in de nieuwe situatie een wederzijdse vertegenwoordiging in de 

besturen.  

 

Om deze nieuwe organisatiestructuur te implementeren hebben in juli en augustus 2015 twee extra 

ledenvergaderingen plaats gevonden. De nieuwe jongerenplannen worden in de loop van seizoen 2015 – 2016 

geïmplementeerd.  

 

 

 

3.  Samenwerking fondsenwerving gebouw en orkest 

 

In overleg met de fondsenwervingsafdelingen van Gebouw en Orkest is afgesproken om meer gezamenlijk op 

te trekken door het thema 'Nalaten' bij de Vrienden onder de aandacht te brengen. Concertvrienden 

organiseerde in juni 2015 een informatiebijeenkomst over dit thema. Wouter Steijn, directeur van de Stichting 

Donateurs van het Koninklijk Concertgebouworkest, en Jolien Schuerveld, directeur van Het 

Concertgebouwfonds vertelden daar over de mogelijkheden van deze bijzondere manier van geven. De 

bijeenkomst werd muzikaal opgeluisterd en tijdens de lunch was er alle gelegenheid om vragen te stellen aan 

medewerkers van gebouw en orkest.  
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Gebouw en orkest hebben in Preludium meer redactionele ruimte gekregen voor hun 

fondsenwervingsprogramma's via de nieuwe rubriek "De Gift". En advertentiemogelijkheden in de 

dagprogramma's die aan de zaal worden verkocht.  

 

 

4.  Afscheid Mariss Jansons 

 

Het afscheid van Mariss Jansons was een historische gebeurtenis. Tijdens de laatste openbare 

Vriendenrepetitie met Mariss Jansons op 24 december 2014 zat de Grote Zaal vol Vrienden. Voor zijn afscheid 

op 20 maart 2015 werd een speciaal Liber Amicorum samengesteld. Via ansichtkaarten en een speciale website 

konden Vrienden en concertbezoekers een bedankboodschap insturen. Er kwamen vele honderden reacties 

binnen van over de hele wereld. De boodschappen zijn verwerkt in een boek dat na afloop van het 

afscheidsconcert door voorzitter Bert Meerstadt aan Mariss Jansons werd aangeboden.  

 

 

5.  80 jaar Vereniging Vrienden 

 

In seizoen 2014 - 2015 bestond de Vereniging Vrienden 80 jaar. Om dat te markeren is een speciale  

Jubileum cd-box samengesteld: Musici van het Koninklijk Concertgebouworkest op het Vriendenpodium, met vier 

 cd’s vol hoogtepunten uit de concertserie Close-up.  

 

De cd-box is samengesteld door twee van de initiatiefnemers van het eerste uur: cellist Daniël Esser en 

hoboïst Jan Kouwenhoven. De cd-box bevat ook een boekje van zestig pagina’s met een interview met de 

samenstellers, toelichtingen bij de stukken, foto’s en een beknopte geschiedenis van tachtig jaar Vrienden. Het 

ontwerp werd gemaakt door ontwerpster Catherine Nieuwesteeg, tevens stagiair bij de Vrienden.  

Voorafgaand aan het Close-up concert met Gregor Horsch op 7 april werden de eerste twee exemplaren van 

de cd-box door voorzitter Bert Meerstadt uitgereikt aan Daniël Esser en Jan Kouwenhoven.   

 

 
6.  Nieuwe vriendenbalie 

 

Concertvrienden heeft in samenwerking met Het Concertgebouw en architecte Evelyne Merckx een nieuw 

plan voor de ruimte tegenover de garderobe gemaakt.  De bestaande balie was verouderd en had weinig 

allure. De ruimte had mede door de ingang naar de toiletten een wat rommelige uitstraling.  

 

In de zomer van 2015 is de nieuwe Concertvriendenbalie opgeleverd. Er zijn twee nieuwe moderne 

verrijdbare balies gekomen en in de nieuwe vitrine kunnen de producten beter worden gepresenteerd. De 

ingang naar de toiletten is dichtgemaakt, de verlichting is aangepast en er is een groot Tv-scherm gekomen. 

De balie behoudt de verkoopfunctie en zal daarnaast in de toekomst meer worden gebruikt om nieuwe 

Vrienden te werven.  

 

 

7.  Erezuil   

 

Orkestleden die 25 jaar in dienst zijn bij het Koninklijk Concertgebouworkest, worden sinds 1948 

bijgeschreven op de erezuil tegenover de Spiegelzaal. Dit wordt elke twee jaar traditiegetrouw aangeboden 

door de Vereniging Vrienden. Op 11 juni werden vijf orkestleden toegevoegd aan de indrukwekkende lijst: 

Josef Malkin (tweede viool), Caroline Strumphler (tweede viool), Roland Krämer (altviool), Marijn Mijnders 

(eerste viool) en Paulien Weierink-Goossen (hoorn). De feestelijke onthulling werd verricht door de musici en 

voorzitter Bert Meerstadt.  

 

 

8.  Dutch Classical Talent – Tour & Award 

 

In seizoen 2014 - 2015 is een succesvolle editie van Dutch Classical Talent georganiseerd met een hoog niveau 

van de finalisten. Dankzij de samenwerking van de Vrienden met de Nederlandse Concertzalen, NPO Radio 4 

en de JCP Stichting is Dutch Classical Talent een opleidings- en tourneetraject dat een unieke plek inneemt in 

de internationale muziekwereld. Tijdens het finaleconcert in de Kleine Zaal presenteerden de laureaten zich 
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aan jury en publiek. Pianist Tobias Borsboom werd de winnaar en de Publieksprijs ging naar violist Piotr 

Jasiurkowski samen met Tobias Borsboom op piano.  

 

Op basis van een evaluatie met alle partijen zijn met ingang van seizoen 2014 – 2015 een aantal wijzigingen 

doorgevoerd in de opzet van het traject. Met als doel de (financiële) middelen effectiever te besteden en het 

kwaliteitsniveau van het traject te verhogen. De finale zal voortaan één keer in de twee jaar worden 

georganiseerd. De audities en tour zullen nog wel ieder jaar georganiseerd worden. Uit de beste acht 

laureaten van twee opeenvolgende tours, kiest de jury vier laureaten die in de finale zullen uitkomen.   

 

De organisatiestructuur was in seizoen 2014 - 2015 als volgt: 

- Stuurgroep met vertegenwoordigers van de Vereniging Vrienden (Erik Habers & Jikkemien Bloembergen, 

namens het bestuur; Rutger Brouwer, manager), NPO Radio 4 (Marwil Straat, zendermanager; Willemijn 

Mooij, manager klassiek), de Nederlandse Concertzalen (Guy van Hulst, programmeur TivoliVredenburg) en 

JCP Stichting (Benno Smit, bestuurslid). 

- Artistiek beraad, met vertegenwoordigers van de Stuurgroep (Willemijn Mooij, Guy van Hulst en Rutger 

Brouwer), Jessica de Heer (artistiek adviseur), Emily Beynon en Hans Ferwerda (programmacoaches). De 

coördinatie en uitvoerende productie vanuit Concertvrienden was in handen van Esther van Helvoort.  
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8. Financiële verantwoording 
 

 

Balans per 31 augustus 2015 

      (na resultaat bestemming) 

      

  

31 augustus 2015 

 

31 augustus 2014 

  

€ 

 

€ 

ACTIVA 

      

       

       VLOTTENDE ACTIVA 

      Voorraden 1 

 

4.907 

  

5.148 

       Vorderingen 

      Debiteuren 2 15.047 

  

30.640 

 Belastingvorderingen 

 

0 

  

2.131 

 Overlopende activa 3 11.041 

  

53.388 

 

   

26.088 

  

86.159 

       Effecten 4 

 

431.361 

  

484.399 

       Liquide middelen 5 

 

273.787 

  

262.100 

       

   

736.143 

  

837.806 

       

       PASSIVA 

      

       Eigen Vermogen 

      Continuïteitsreserve 6 

 

438.140 

  

370.516 

       Kortlopende schulden 

      Belastingschulden   7 27.088 

  

0 

 R/C Het Concertgebouw NV 8 61.962 

  

229.469 

 R/C Koninklijk Concertgebouworkest 8 92.496 

  

150.287 

 R/C Entrée 8 26.955 

  

32.571 

 Crediteuren 

 

47.974 

  

12.274 

 Overlopende passiva 9 41.528 

  

42.689 

 

   

298.003 

  

467.290 

       

   

736.143 

  

837.806 
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Staat van baten en lasten over het boekjaar 2014-2015 
 

              

    Rekening   Begroting   Rekening 

    2014-2015   2014-2015   2013-2014 

    €   €   € 

BATEN             

              

Contributies   451.610   496.000   460.133 

Donaties   58.943   55.000   60.884 

Lijfrenteschenkingen    70.110   70.000   74.495 

Legaten   136.817   0   84.763 

Opbrengst acties   88.103   85.000   77.395 

Subtotaal Baten uit eigen Fondsenwerving   805.583   706.000   757.670 

              

Interest en resultaat beleggingen 10 28.853   15.000   48.629 

              

Opbrengst uitgave programmablad Preludium   366.944   385.000   357.350 

Opbrengst Dutch Classical Talent   18.506   64.000   86.767 

Opbrengst overige activiteiten   113.113   113.000   83.448 

Subtotaal Overige Baten   498.563   562.000   527.565 

              

Som der baten   1.332.999   1.283.000   1.333.865 

              

LASTEN             

Besteed aan doelstelling: 11           

Bijdrage Koninklijk Concertgebouworkest   75.000   75.000   75.000 

Bijdrage Het Concertgebouw NV   75.000   75.000   75.000 

Bijdrage Entrée   40.355   32.000   32.570 

Kosten uitgave programmablad Preludium   438.402   393.000   345.943 

Kosten Dutch Classical Talent   52.426   82.000   134.385 

Kosten overige activiteiten    209.030   188.000   168.812 

Kosten Voorlichting & Communicatie   153.020   155.000   146.788 

    1.043.233   1.000.000   978.498 

Kosten Doelstelling in % van totale kosten   82,4%   81,2%   81,2% 

Werving baten:             

Kosten eigen fondsenwerving 11 65.557   87.000   69.078 

Kosten Werving in % van baten fondsenwerving   8,1%   12,3%   9,1% 

Beheer en administratie:             

Kosten beheer en administratie 11 156.585   145.000   157.365 

Kosten Beheer en administratie in % van totale baten   11,7%   11,3%   11,8% 

              

Som der lasten   1.265.375   1.232.000   1.204.940 

              

RESULTAAT   67.624   51.000   128.924 

              

Toevoeging aan:             

Continuïteitsreserve   67.624   51.000   128.924 

    67.624   51.000   128.924 
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