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 NOTULEN VAN DE DIGITALE JAARVERGADERING 2020  

VERENIGING VRIENDEN VAN MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN  
D.D. 28 OKTOBER 2020 OM 19.00 UUR  

______________________________________________________________________ 
 
Aanwezig : 21 leden van de Vereniging Vrienden van Muziekgebouw Eindhoven  

  inclusief het bestuur 
 

Bestuur : P.J.H.C. (Pieter) van Lieshout (voorzitter), J.J.A.M (Anki) Senden (secretaris), 
    C. (Kees) Koedam (penningmeester), H.C.A.M. (Henny) Crutzen,  

J. (Jan)Moraal, R.H. (Randi) Nuij  
   

Kandidaat-bestuursleden: 
A.W.T. (Agnes) Majoor 
J. (Jan) van Schagen  

 
Namens Muziekgebouw Eindhoven: 
    W.A.J.M. (Wim) Vringer (directeur) 
    J.P. (Annie) Moeskops (coördinator) 
     
Notulen : Anki Senden  
Ref.  : 20201028 
 
 
 
1. Opening door de voorzitter 
Pieter van Lieshout 
 
Namens het bestuur heet de voorzitter de deelnemers van harte welkom en wenst hen 
ondanks alle beperkingen een vruchtbare vergadering toe. Een bijzonder welkom geldt Wim 
Vringer, directeur Muziekgebouw Eindhoven, die de stand van zaken van het Muziekgebouw 
nader zal toelichten. Door de huidige situatie verloopt de jaarvergadering dit jaar anders dan 
gewoonlijk. In plaats van een bijeenkomst in de Kleine Zaal van het Muziekgebouw zijn de 
coronamaatregelen er debet aan dat deze jaarvergadering helaas digitaal moet 
plaatsvinden. Vanwege die maatregelen verviel ook het traditionele bezoek aan een concert 
aansluitend aan de vergadering. Als alternatief stond een concert gepland van Quadrivium, 
het Eindhovense Studenten Muziekgezelschap, waarvan 2 leden deel uitmaken van het 
bestuur van de Vereniging Vrienden. Onlangs werd duidelijk dat ook dit concert vooralsnog 
niet kon doorgaan vanwege de aangescherpte overheidsmaatregelen. 
 
2. Notulen jaarvergadering 9 mei 2019  
Anki Senden 
 
De notulen zijn aan de Vrienden toegestuurd en tevens op de website geplaatst. Er zijn geen 
opmerkingen op de notulen, die daarmee zijn vastgesteld. 
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3. Stand van zaken Muziekgebouw 
Wim Vringer 
 
Welkom aan de Vrienden en dank aan het bestuur voor de goede kwijting van haar taak in 
deze moeilijke tijden. Het Studenten Muziekgezelschap Quadrivium wordt hierbij 
uitgenodigd om, zodra het mogelijk is, voor de Vrienden alsnog het concert uit te voeren dat 
het aansluitend aan deze jaarvergadering zou geven, maar dat door de omstandigheden 
geen doorgang kon vinden. 
 
Stand van zaken: 
In januari 2020 is door een aantal stakeholders (Gemeente Eindhoven, Provincie Noord-
Brabant, eigenaar van de Heuvel CBRE, het Muziekgebouw en de Stichting Brainport) een 
memorandum van overeenstemming tot stand gekomen, waarin voor de jaren 2019 tot en 
met 2021 een financiële bijdrage is toegezegd om de exploitatie sluitend te krijgen, rust dus 
voor het Muziekgebouw. In het memorandum is ook de intentie opgenomen om vanaf 2022 
wederom jaarlijks financieel bij te dragen aan de exploitatie. 
Verder ligt er de afspraak dat door CBRE een gebiedsvisie wordt ontwikkeld op de Heuvel, in 
samenwerking de Gemeente en de Provincie. Het Muziekgebouw maakt tegelijkertijd een 
eigen ontwikkelplan, waarin ook de vastgoedpositie (de huur) wordt betrokken. Daarvoor is 
een externe projectleider aangetrokken. De oplevering van dit plan staat voor maart 2021. 
Dit alles moet leiden tot een toekomstbestendig Muziekgebouw qua exploitatie, 
vastgoedpositie en activiteiten.  
 
Het Muziekgebouw draaide in januari en februari 2020 twee goede maanden. In maart 
echter volgde corona en de sluiting van het gebouw. Om de kosten in de hand te houden, 
zijn daarop de gebouw gebonden kosten afgeschaald en moest afscheid worden genomen 
van de flexibele schil van medewerkers. De vaste krachten worden ingezet op alle functies in 
het Muziekgebouw. 
 
Naast deze bezuinigingen is gebruik gemaakt van noodsteunmaatregelen door de Gemeente 
Eindhoven, Provincie en de overheid (het landelijk Fonds Podiumkunsten). Daarmee is er 
zicht op een sluitende exploitatie voor het jaar 2020. En er zijn door de gezamenlijke 
Verenigingen Concertzalen en Schouwburgen via de grote producenten afspraken gemaakt 
met spelers (orkesten, ensembles, musici, (pop)artiesten etc.), voor een onderlinge 
landelijke schaderegeling. Internationaal zijn er individuele afspraken per concert gemaakt. 
 
Met goedkeuring door de Autoriteit Consument & Markt en het Ministerie is een 
voucherregeling ingesteld. Daarover heeft het Muziekgebouw contact gezocht met gasten 
die kaarten hadden gereserveerd voor concerten die verplaatst moesten worden of worden 
geannuleerd. Voor reeds betaalde tickets koos 70% van de gasten voor een voucher en 15% 
voor restitutie. De overige 15% doneerde het betaalde bedrag aan het Muziekgebouw. Een 
mooi gebaar. 
 
In coronatijd zijn nieuwe activiteiten ontplooid, zoals voordeurconcerten, zomerconcerten in 
de tuin van DomusDela (deze zullen in het programma blijven) en reizen in 80 minuten door 
het Muziekgebouw. Ook werden ‘recording sessions’ georganiseerd, waarbij gezelschappen 
een CD konden opnemen en presenteren in het Muziekgebouw. 
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Toen weer bezoekers werden toegelaten in de concertzalen, is in samenwerking met de TU 
Eindhoven de logistiek in het Muziekgebouw aangepast om met inachtneming van de 
coronamaatregelen de concerten op een veilige manier te laten doorgaan. In plaats van de 
normale bezetting kon dat voor 300 à 350 bezoekers in de Grote Zaal en 100 à 120 in de 
Kleine Zaal. Gebleken is dat men zich veilig voelde in het Muziekgebouw. 
 
Door de recente maatregelen zouden vanaf medio oktober echter nog maar 30 bezoekers 
toegelaten mogen worden in de zalen. Hoewel het Muziekgebouw de maatregelen 
ondersteunt, was het kostentechnisch niet mogelijk het gebouw open te houden voor een 
dergelijk aantal bezoekers. Daarom is besloten het Muziekgebouw in de lijn van het kabinet 
voor onbepaalde tijd te sluiten (in principe wordt dit in de week van 16 november weer 
heroverwogen; het Muziekgebouw volgt het kabinetsbeleid). Momenteel worden via de 
website van het Muziekgebouw digitale activiteiten ontplooid, waaronder wekelijks een 
aantal concerten vanuit de Kleine Zaal en lunchpauzeconcerten. Via de website en via 
digitale berichten worden bezoekers geïnformeerd over de ontwikkelingen. Daarnaast zal 
het Muziekgebouw nieuwe ‘vormen’ ontwikkelen om de verbinding met haar vaste 
bezoekers te behouden. 
 
Op een vraag naar de situatie voor grote orkesten nu en in de toekomst, luidt het antwoord 
dat er momenteel wel op een veilige manier op het grote podium wordt gerepeteerd. 
Orkesten hebben laten weten dat zij, zodra men zich comfortabel voelt, weer zullen komen; 
dat zal vermoedelijk zijn als er een vaccin is en gereisd kan worden in een veilige omgeving. 
 
Tot slot: De programmering voor het nieuwe seizoen, vanaf september 2021, kan nog niet 
definitief worden afgerond vanwege de onzekere situatie door corona. Zodra het mogelijk is 
zal nadere communicatie over de agenda voor het komend seizoen volgen, maar dat zal later 
zijn dan gebruikelijk. 
  
De voorzitter bedankt Wim Vringer voor de heldere uiteenzetting van de situatie van het 
Muziekgebouw. 
 
4. Verslag 2019/Vooruitblik 2020-2021 
Pieter van Lieshout  
 
Met de uitnodiging voor de digitale vergadering zijn de vergaderagenda, de notulen van de 
jaarvergadering van mei 2019 en het jaarverslag over 2019 aan de leden gestuurd. Enkele 
zaken uit het jaarverslag: 
 
Werven nieuwe leden 
Voor het Muziekgebouw Eindhoven is het van belang dat de Vereniging Vrienden groeit. Het 
bestuur heeft daarom als een van de speerpunten het werven van nieuwe leden. Omdat de 
gemiddelde leeftijd van de Vrienden hoog is – en hoewel leden van alle leeftijden 
vanzelfsprekend welkom zijn – gaat speciale aandacht uit naar het werven van jongeren. 
Daarmee is inmiddels een werkgroep vanuit het bestuur van start gegaan. Vanzelfsprekend 
rekent het bestuur erop dat ook de huidige leden actief nieuwe leden werven. De steun van 
een grote Vriendengroep is belangrijk voor het behoud van het Muziekgebouw voor 
Eindhoven. 
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Vriendenuitje 
Het Vriendenuitje bestond dit seizoen uit een bezoek aan het Opernhaus in Düsseldorf voor 
de opera Alcina van Händel in combinatie met een rondleiding in Museum Küppersmühle te 
Duisburg. Een geslaagde dag. 
 
Podium Witteman 
Als extra activiteit werd op 22 december 2019 een bezoek georganiseerd aan Podium 
Witteman. Ondanks enkele aanloopperikelen, hebben de deelnemers uiteindelijk genoten 
van de muziek. 
 
Muzieklezingen 
Deze gratis toegankelijke lezingen voor zowel leden als niet-leden zijn verplaatst naar de 
Kleine Zaal in het Muziekgebouw. Terwijl voor de lezingen voorheen, in Restaurant Meneer 
Frits, de belangstelling afnam, trok de laatste lezing voor de coronasluiting in de Kleine Zaal  
50 bezoekers. Een mooi resultaat. 
 
5. Financiën 
Kees Koedam 
 
De penningmeester informeert de vergadering dat de Vereniging sinds dit jaar een eigen 
boekhouding heeft, wat meer duidelijkheid brengt. Voorheen was deze gecombineerd met 
de boekhouding van het Muziekgebouw. De balans en het exploitatieoverzicht 2019 als 
opgenomen in het jaarverslag 2019, worden behandeld en daarop volgt een korte 
toelichting op deze stukken.  
 
Verklaring kascommissie en decharge 
De heer T.J.M. (Theo) Maas, lid van de kascommissie, meldt dat de kascommissie op 
uitnodiging van de penningmeester de jaarstukken heeft gecontroleerd. De kascommissie 
heeft vastgesteld dat de boekhouding op zorgvuldige en correcte wijze is uitgevoerd. De 
kascommissie stelt decharge van het bestuur voor voor het door haar gevoerde financiële en 
materiële beleid. Decharge is met meerderheid van stemmen verleend, waarmee tevens de 
jaarstukken 2019 zijn vastgesteld.  
 
De kascommissie voor het boekjaar 2020 bestaat uit de heer E.A.M.(Eugene) Cloin en een 
vacature. De heer Maas is twee jaar lid geweest van de kascommissie en zal derhalve de 
commissie conform afspraak verlaten. Tijdens de vergadering is de vacature niet vervuld. De 
penningmeester verzoekt belangstellenden zich te melden bij het bestuur. 
 
Begroting 2020 
In het jaarverslag over 2019 is ook de begroting voor 2020 opgenomen. De penningmeester 
licht deze kort toe en informeert de vergadering dat besloten is een aantal bijdragen als in 
de begroting aangewezen voor verschillende activiteiten, door te schuiven naar het 
komende jaar. Dit vanwege het feit dat het Muziekgebouw in 2020 voor een groot deel van 
het jaar wegens corona gesloten is en de activiteiten waarvoor deze bijdragen bestemd 
waren, geen doorgang hebben gevonden. De begroting wordt met meerderheid van 
stemmen vastgesteld. 
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6. (Her)benoemingen / aftreden en voorstel nieuwe bestuursleden 
Pieter van Lieshout 
 
Afgetreden: 

- K.S. (Ina) Ceelen (tussentijds op eigen verzoek) 
- H.C.A.M. (Henny) Crutzen (na voltooiing van de statutaire termijn van 6 jaar) 

 
Benoemd: 

- A.W.T. (Agnes) Majoor 
-  J. (Jan) van Schagen 

 
Herbenoemd: 

- P.J.H.C. (Pieter) van Lieshout 
- J. (Jan)Moraal 

 
De voorzitter bedankt Ina Ceelen en Henny Crutzen voor hun inzet en heet de beide zojuist 
met meerderheid van stemmen benoemde bestuursleden van harte welkom in het bestuur. 
De nieuwe bestuursleden stellen zich voor aan de vergadering. Beiden hebben ruime 
bestuurservaring. 
 
7. Beantwoorden vooraf gestelde vragen 
Pieter van Lieshout 
 
Er zijn geen vragen van leden ingekomen, noch per post of mail, noch telefonisch. Wel zijn 
gedurende de vergadering via de chat enkele steunbetuigingen van leden ingekomen, 
waarvoor dank. 
 
8.  Rondvraag 
Pieter van Lieshout 
 
Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt. 
 
9. Sluiting 
Pieter van Lieshout 
 
Pieter bedankt de deelnemers aan deze digitale vergadering en Jan Moraal voor de 
technische begeleiding. Tot slot spreekt hij de wens uit voor een spoedig weerzien in het 
Muziekgebouw. 
 
 


