
Vereniging
Vrienden
JAARVERSLAG 2017

JAARVERSLAG 
2019

VERENIGING
VRIENDEN



inhoud

1.  Introductie 3

2.  Organisatie 4

  2.1  Bestuur 4

  2.2  Kascommissie 4

  2.3  Leden 5

3.  Verslag van de voorzitter 6

4.  Financieel verslag 9

5.  Verslag samenwerking Quadrivium 12

6.  Contact 13

2



Dit is het algemene jaarverslag van de Vereniging Vrienden van 
Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven over het kalenderjaar 2019. 
In dit verslag presenteert het bestuur het volledige financiële jaar-
verslag van de Vereniging plus een overzicht van alle activiteiten 
die door, voor en met de Vereniging Vrienden zijn georganiseerd.  

Het verslag wordt toegelicht in de jaarlijkse algemene ledenver-
gadering van de Vereniging en wordt tevens gepubliceerd op de 
website van Muziekgebouw Eindhoven. Het doel van het verslag 
is om te rapporteren wat de Vereniging doet met de middelen 
verkregen via de bijdragen van de Vrienden, en geïnteresseerden te 
informeren over de stand van zaken bij de Vereniging Vrienden. 

1.  INTRODUCTIE
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2.1  Bestuur

In de periode 1 januari tot en met 31 december 2019 
is het bestuur als volgt samengesteld: 

- P.J.H.C. (Pieter) van Lieshout, voorzitter 
- C. (Kees) Koedam, penningmeester 
- P.S. (Pui) Ling, per 9 mei 2019 opgevolgd door  
 J.J.A.M. (Anki) Senden, secretaris  
- H.C.A.M. (Henny) Crutzen-Loeffen, bestuurslid 
- K.S. (Ina) Ceelen, bestuurslid, afgetreden per  
 18 september 2019 
- M.E.J. (Marjolein) de Munnik, per 9 mei 2019  
 opgevolgd door R.H. (Randi) Nuij, afgevaardigde  
 van ESMG Quadrivium
- J.M.C. (Jan) Moraal, afgevaardigde van ESMG  
 Quadrivium

Coördinator Vereniging Vrienden vanuit 
Muziekgebouw Eindhoven:
- J.P. (Annie) Moeskops

2.2  Kascommissie

De kascommissie voor het verslagjaar 2019 is sa-
mengesteld uit de volgende personen: 
- T. J.M. Maas en E.A.M. Cloin 

 

2. ORGANISATIE

Pieter van Lieshout Kees Koedam Anki Senden

Henny  
Crutzen-Loeffen

Randi Nuij Jan Moraal
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2.3  Leden

Ledenaantal van de Vereniging Vrienden van 
Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven bij aanvang 
van de verslag periode (1 januari 2019) en bij het 
einde van de verslag  periode (31 december 2019).

VRIEND ENKEL

VRIEND DUBBEL

VRIEND VOOR 
HET  LEVEN

AANTAL LEDEN 
1 JAN 2019

142

314

25

AANTAL LEDEN 
31 DEC 2019

145
 
294

24

VERSCHIL

+3

-20

 
- 1
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De Vereniging Vrienden 
bestaat uit een grote groep 
trouwe en loyale bezoekers van 
Muziekgebouw Eindhoven.

De financiële positie van het 
Muziekgebouw zal, totdat dit 
op een serieuze manier wordt 
geregeld zoals met andere 
culturele zaken in Eindhoven 
is gebeurd, steeds als een 
rode draad tijdens allerhande 
gesprekken aanwezig zijn. 
De support en ondersteuning 
van de Vrienden is en blijft 
daarbij noodzakelijk, en wordt 
door directie en medewerkers 
van het Muziekgebouw als 
zeer welkom aanvaard. Met 
deze ondersteuning kan het 
Muziekgebouw Eindhoven haar 
missie – momenteel helaas 
gehinderd door het coronavirus 
– blijven waarmaken en een 
onvergetelijke muzikale ervaring 
bieden aan een groot publiek. 

Het bestuur zal zich er 
mede voor inzetten dat het 
Muziekgebouw Eindhoven met 
een langetermijnplan structureel 
verder kan, met behoud van de 
hoge kwalitatieve standaard. 

De gemiddelde leeftijd van de 
Vrienden is hoog, waardoor het 
onvermijdelijk is dat het aantal 
oude getrouwen afneemt. Dit is 
niet nieuw. Het vorige bestuur 
van de Vereniging Vrienden heeft, 
om te verjongen, contact gezocht 
met het Eindhovens Studenten 
Muziek Gezelschap Quadrivium 
en besloten twee leden hiervan in 
het bestuur van de Vrienden op te 
nemen.

Ook het huidige bestuur is zich 
bewust van dit probleem en zal 
blijven kijken naar creatieve 
middelen om nieuwe Vrienden, 
jong en oud, te werven. Zo werd 

Randi Nuij, nieuw bestuurslid 
namens Quadrivium sinds 2019, 
gevraagd een brainstorming 
te organiseren, hoe gebruik te 
kunnen maken van moderne 
technieken om jong en oud 
te interesseren voor het 
Muziekgebouw. Blijft natuurlijk 
dat het bestuur de hulp van de 
leden onontbeerlijk vindt.
 
Activiteiten 
Belangrijke activiteiten gedurende 
het afgelopen verenigingsjaar: 
 
Muzieklezingen 
Deze werden voorheen gehouden 
in restaurant Mijnheer Frits. Het 
aantal bezoekers liep daar de 
afgelopen jaren enorm terug. 
Het kwam regelmatig voor dat er 
maar 5 of 6 gasten waren. 

In overleg met de directie zijn 
de lezingen verplaatst naar de 
Kleine Zaal in het Muziekgebouw, 
met als resultaat dat het aantal 
luisteraars is gestegen naar 30 
en meer. Een goede ontwikkeling. 
De interessante lezingen zijn voor 
iedereen gratis toegankelijk. 
Leden zijn van harte welkom 
samen met vrienden en kennissen.  

Een extra tussendoortje 
Als tussendoortje werd een 
bezoek aan Podium Witteman 
georganiseerd. Na wat 
onverwachte strubbelingen 
op de weg erheen, hebben de 
deelnemers aan dit extra uitje 
genoten van de muziek. 

Jaarlijks uitstapje Vrienden 
Dit jaar ging het Vriendenuitje 
naar Duisburg, naar Museum 
Küppersmühle. Onder leiding 
van enkele gidsen bleek dit een 
absolute voltreffer te zijn. Na de 
rondleiding kon iedereen op eigen 
gelegenheid nog wat rondkijken. 
Vervolgens ging de reis naar 

3. VERSLAG VAN DE VOORZITTER - PIETER VAN LIESHOUT
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Düsseldorf waar, na een etentje 
in een typisch Duits restaurant, 
voor het muzikale gedeelte van 
de reis de opera Alcina van 
Händel werd bijgewoond in het 
Opernhaus van Düsseldorf. 
Gezien de enthousiaste reacties 
van de deelnemers, worden deze 
uitstapjes zeer gewaardeerd. 

De Lange Tafel 
Er zijn plannen om in de foyer van 
het Muziekgebouw een lange tafel 
zo in te richten dat bezoekers 
elkaar daar kunnen ontmoeten. 
De tafel staat er vóór aanvang 
van het concert. Ook tijdens de 
pauze of na het concert kan men 
aan de tafel onder het genot van 
een drankje, met anderen gezellig 
napraten. Helaas heeft corona 
roet in het eten gegooid. Zodra 
het mogelijk is zal dit concept 
verder worden uitgewerkt. 



Muzieklezingen 2019 
Een goede voorbereiding is het 
halve werk. Dit geldt uiteraard 
ook voor concertbezoeken. 
Daarom organiseren de 
Vereniging Vrienden en 
Muziekgebouw Eindhoven 
regelmatig lezingen door 
muziekexperts. De lezingen zijn 
gratis toegankelijk voor Vrienden, 
maar ook voor niet-leden, die op 
die manier kennis kunnen maken 
met de Vereniging. Tijdens de 
bijeenkomsten worden thema’s 
besproken die een relatie hebben 
met een concert dat later 
plaatsvindt. De lezingen in 2019 
werden aanvankelijk gehouden 
in Restaurant Meneer Frits, en 
zijn in de loop van het seizoen 
verplaatst naar de Kleine Zaal 
van het Muziekgebouw. Vanwege 
de enthousiaste reacties van 
bezoekers zullen de lezingen 
blijvend gehouden worden in de 
Kleine Zaal.  
 

WOENSDAG 16 JANUARI 

Sabine Lichtenstein 
De lezing van deze avond was een 
inleiding op het concert van Dana 
Zemtsov (altviool) & pianiste Ana 
Federova 

WOENSDAG 20 FEBRUARI 

Thiemo Wind 
Leidde die avond het concert 
in van Maarten Engeltjes met 
werken van Monteverdi, Caccini 
en Vivaldi 

WOENSDAG 27 MAART 
Sabine Lichtenstein 
Lezing als inleiding op het concert 
met werken van Haydn door 
Academy of Ancient Music samen 
met cellist Nicolas Altstaedt 

WOENSDAG 8 MEI  
Micha Hamel 
Leidde met de lezing het concert 
in van het Jerusalem Quartet 

DINSDAG 1 OKTOBER 

Joop van Velzen 
De lezing – getiteld Schubert, 
een veelzijdig genie – was een 
inleiding op het concert van 
Quatuor Diotima & Giovanni 
Sollima 

DINSDAG 12 NOVEMBER 
Bart de Graaf 
Inleiding op de pianoconcerten 
van Beethoven door de 
Staatskapelle Dresden & Rudolf 
Buchbinder
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Geselecteerd voor  
Vrienden 2019
Speciaal voor de Vrienden werden 
concerten geselecteerd die 
zij konden bezoeken met 20% 
korting. Bij meerdere concerten 
werden daarbij interessante 
activiteiten aangeboden. 

23 JAN Pynarello met gratis  
  toegang voor een gast
4 FEB Mahler Chamber  
  Orchestra
19 FEB Skride Quartet met  
  inleiding georganiseerd  
  door de Vrienden
28 MRT Jazz Orchestra van het  
  Concertgebouw  
  met Fuse
3 APR Cardioloog Pim van  
  Lommel met Black  
  Pencil en het Nationaal  
  Vrouwen Jeugdkoor
25 MEI Storioni Nacht met  
  presentatie en diner
25 SEP Dominique Vleeshouwers  
  en The Ruggeds: World  
  of Rhythm, met een  
  welkomstdrankje
15 OKT Alexander Gavrylyuk  
  met aansluitend een  
  ontmoeting met de artiest 
22 NOV Pianoconcerten van  
  Beethoven door  
  Staatskapelle Dresden &  
  Rudolf Buchbinder
11 DEC Koormuziek door  
  Música Temprana 

Grote Concoursen, Grote 
Winnaars 2019  
De concerten in de serie Grote 
Concoursen, Grote Winnaars 
worden mede mogelijk gemaakt 
door de Vereniging Vrienden.  

13 JAN Kobe International Flute  
  Competition 2017,  
  Hélène Boulègue
17 FEB  Geneva String Quartet  
  Competition 2016, Vision  
  String Quartet
10 MRT  Arthur Rubinstein  
  International Piano  
  Competition 2017,  
  Szymon Nehring
14 APR  Internationaal Franz  
  Liszt Pianoconcours  
  2017, Alexander Ullman  
  en Barnabas Kelemen
12 MEI  Nederlandse Muziekprijs  
  2018, Maria Milstein
20 OKT Andrés Segovia  
  International Guitar  
  Competition 2018,  
  Joaquim Santos Simões
10 NOV  Borletti-Buitoni Trust  
  Award 2018, Dudok  
  Kwartet en Annelien  
  van Wauwe
8 DEC  Tromp Percussion  
  Eindhoven 2018,  
  Kai Strobel



4. FINANCIEEL VERSLAG

ACT I VA   31-12-2019  31-12-2018

VORDERINGEN

Nog te vorderen rente  8  16 

Te ontvangen bijdragen  24.110   12.410 
 
  24.118  12.426
LIQUIDE MIDDELEN

Vermogens spaarrekening ING  25.364  28.149

Rekening-courant ING-bank  1.981  1.661
   

   27.346   29.810  

TOTAAL ACTIVA  51.464  42.236

Balans per 31 dec 2019
Alle bedragen zijn in Euro's
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PAS S I VA   31-12-2019  31-12-2018

EIGEN VERMOGEN

Reservefonds algemeen  19.592   22.509

Resultaat lopend jaar  -1.074  -3.917 
 
Bestemmingsreserve Storioni Festival  800  800

Bestemmingsreserve "Jong talent"  5.000  5.000

Bestemmingsreserve Vriendenuitje  1.000  2.000

Bestemmingsreserve Educatie scholen  -  2.000

Bestemmingsreserve Jeugdparticipatie  1.000  -

  26.319         27.392

KORTLOPENDE SCHULDEN

Nog te betalen kosten  200  14.844

Crediteuren                    24.945   - 

  25.145  14.844
 
TOTAAL PASSIVA  51.464  42.236
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  EXPLOITATIE   EXPLOITATIE BEGROTING  BEGROTING
  CIJFERS 2019  CIJFERS 2018 2019  2020

BATEN
Bijdrage Vrienden  
- dubbele leden    7.350   7.850 8.000  7.500
- enkele leden    4.350           4.260  4.500          4.500
- giften      850  300 250  850
Overschot eigen bijdragen  194  -
Rentebaten - bankkosten                  8               16      -             -

Totaal Baten  12.752         12.426    12.750        12.850

LASTEN
Algemene kosten  
- Abonnementen/contributies/repres.   179                -                -   150
- Bankkosten  212  136 100  200
- Administratiekosten  81  - -           100
- Overige verkoopkosten  11  - -  100
- Wervingskosten drukwerk en porti             106            1.394     2.500          100
  
  590           1530     2.600          650
Activiteiten Vrienden
- Bijdrage educatie scholen             1.000                  1.000  1.000          -
- Bijdrage jeugdparticipatie  -  - -  1.000  
- Bijdrage vriendenuitje  2.035  1.500 2.000      1.000
- Bijdrage "Jong talent"             5.000           5.000  5.000        5.000 
- Bijdrage kosten jaarvergadering             2.000           2.000   2.000        2.000 
- Bijdrage kosten muzieklezingen             2.400           2.400   2.400        2.400 
- Bijdrage kosten "Storioni Festival"             800           800   800             800
- Bijdrage kosten "Masterclass Storioni"  0  2.000 -               -

           13.235         14.700   13.200        12.200 
Diversen            
- Overig                  0              113           200             0

   0          113       200          0

Totaal Lasten           13.825         16.343      16.000        12.850 
 
Saldo baten en lasten             1.073-          3.917-       3.250-       0

Onttrekking bestemmingsreserve
- Educatie scholen               1.000                  1.000    1.000          - 
- Storioni Festival             800           2.000   800          - 
- Vriendenuitje             2.000           2.000   2.000          -
- Jong Talent             5.000                  -       5.000          -

Onttrekking bestemmingsreserve           8.800           5.000        8.800        - 

Overschot/ tekort                7.727          1.083     5.550                - 

Exploitatie overzicht 1/1 - 31/12/2019
Alle bedragen zijn in Euro's
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Het Eindhovens Studenten 
Muziek Gezelschap Quadrivium 
(in het kort ‘ESMG Quadrivium’ 
of gewoon ‘Quadrivium’) is 
een vereniging die, net als de 
Vereniging Vrienden van het 
Muziekgebouw, als doel heeft 
zo veel mogelijk mensen in 
aanraking te laten komen met 
klassieke muziek en jong talent 
te ondersteunen. Vanwege dit 
gemeenschappelijk streven is 
een aantal jaar geleden een 
samenwerking aangegaan, die 
zo goed bevalt dat deze nog 
steeds voortduurt.  

In 2019 maakten wederom 
twee studenten deel uit van 
het bestuur van de Vereniging 
Vrienden, zowel om een band 
met Eindhovense studenten te 
onderhouden als om het ervaren 
bestuur aan te vullen met een 
frisse, jonge blik. Van januari 
tot aan de jaarvergadering 
in mei vervulden Marjolein de 
Munnik en Jan Moraal deze 
rol, beiden oud-bestuursleden 
van en actieve muzikanten bij 
ESMG Quadrivium. Marjolein 
maakte echter haar studie 
af en begon met werken, dus 
verminderde de connectie met 
Quadrivium en studenten in het 
algemeen. In haar plaats trad 
oud-bestuurslid van Quadrivium 
Randi Nuij, die nog steeds in 
verschillende vormen actief is bij 
het muziekgezelschap.  

5. VERSLAG SAMENWERKING ESMG QUADRIVIUM

In het afgelopen jaar heeft de 
samenwerking op verschillende 
manieren resultaat gehad. Zo 
heeft het bestuur onder leiding 
van Randi brainstormsessies 
gehouden om de huidige 
stand van zaken en allerlei 
mogelijke verbeteringen voor 
de Vereniging Vrienden in 
kaart te brengen. Het resultaat 
was een aantal speerpunten, 
gebundeld in een meerjarenplan 
voor het bestuur.  Een van de 
doelen was bijvoorbeeld om de 
zichtbaarheid van de Vereniging 
te verbeteren door te werken 
aan de website en het gebruik 
van sociale media.  

Daarnaast hebben Randi 
en Jan zich samen met het 
bestuur ingezet om meer 
gebruik te maken van digitale 
kanalen, zowel openbaar als 
binnen het bestuur. Zo werd 
de Facebookpagina verder 
gebruikt om een nieuwe 
doelgroep te bereiken met leuke 
berichten over activiteiten van 
de Vrienden. Verder gebruikt 
het bestuur nu een gezamenlijke 
online opslag, zodat toekomstige 
besturen meer inzicht krijgen in 
het werk van hun voorgangers 
en zo makkelijker kunnen leren 
van eerdere besturen.  

Tegen het eind van het jaar 
ontstonden er plannen om op 
een nieuwe manier jongeren 
naar het Muziekgebouw en 
de Vrienden te lokken door 
de krachten van de Vrienden, 
enkele enthousiaste bezoekers 
van het Muziekgebouw en 
Quadrivium te bundelen.  
Er is een veelbelovend begin 
gemaakt, dat in het komende 
jaar zeker een vervolg  
zal krijgen.
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Vereniging Vrienden 
Muziekgebouw Eindhoven

Postbus 930
5600 AX Eindhoven

RSIN 801300666
Vrienden@MuziekgebouwEindhoven.nl

6. CONTACT


