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Dit is het algemene jaarverslag van de Vereniging Vrienden van 
Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven over het kalenderjaar 2017.

In dit verslag presenteren wij het volledige financiële jaarverslag 
van de Vereniging plus een overzicht van alle activiteiten die door, 
voor en met de Vereniging Vrienden zijn georganiseerd.

Dit verslag wordt toegelicht in de jaarlijkse algemene leden
vergadering van de Vereniging en wordt tevens gepubliceerd op 
de website van Muziekgebouw Eindhoven.

Het doel van het verslag is om te rapporteren wat wij doen met 
de middelen die wij krijgen via de bijdragen van de Vrienden. 
Tevens informeren wij met dit verslag alle geïnteresseerden over 
het wel en wee van de Vereniging Vrienden.

De Verenging Vrienden bestaat uit een trouwe en loyale groep 
mensen met hart voor de muziek en voor het aanbod van 
Muziekgebouw Eindhoven in het bijzonder. Wij zijn dan ook alle 
Vrienden dankbaar voor hun betrokkenheid en generositeit. Hun 
ondersteuning zorgt ervoor dat muziekliefhebbers kunnen blij
ven genieten van een uitzonderlijk aanbod in een van de mooiste 
concertzalen van Europa.

1.  INTRODUCTIE
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2.1  Bestuur

Het bestuur is in de periode 1 januari 2017 
t/m 31 december 2017 samengesteld uit de 
volgende personen:
  J.J. (Joost) van de Griendt (voorzitter)
  J.P.H. (JanPeter) Versleijen,  

per 4 april 2017 opgevolgd door  
K. (Kees) Koedam (penningmeester)

  L.G.H.A.M. (Linda) Evers, per 4 april 2017  
opgevolgd door P.S. (Pui) Ling (secretaris) 

  H.C.A.M. (Henny) Crutzen Loeffen (bestuurslid)
  M. E. J. (Marjolein) de Munnik  

(als afgevaardigde van E.S.M.G. Quadrivium)
  B.J.J. (Ben) van Lier  

(als afgevaardigde van E.S.M.G. Quadrivium)
  W.A.J.M. (Wim) Vringer  

(namens Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven)

Communicatie medewerker vanuit 
Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven:
  J.P. (Annie) Moeskops

2.2  Kascommissie

De Kascommissie voor het verslagjaar 2017 is 
samengesteld uit de volgende personen:
 Theo Maas / Pieter van Lieshout

 

2. ORGANISATIE

Joost van de Griendt Kees Koedam Pui Ling

Henny Crutzen 
Loeffen

Marjolein de 
Munnik

Ben van Lier
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2.3  Leden

Ledenaantal van de Vereniging Vrienden van 
Muziekgebouw  Frits Philips Eindhoven bij aanvang 
van de verslagperiode (1 januari 2017) en bij het 
einde van de verslag  periode (31 december 2017).

VRIEND ENKEL

VRIEND DUBBEL

VRIEND VOOR 
HET  LEVEN

AANTAL LEDEN 
1 JAN 2017 

171

161

25

AANTAL LEDEN 
31 DEC 2017

151
 
151

25

VERSCHIL

 20

 20

    0

5



Storioni Vrienden Stimuleringsprijs
Het kalenderjaar voor de 
Vereniging Vrienden begint altijd 
met een speciale activiteit rond
om het Storioni Festival. Ook dit 
jaar hebben wij gekozen voor een 
dinerbuffet voorafgaand aan de 
Storioni nacht. Dat is een prettige 
manier voor de Vrienden om even 
goed contact met elkaar te ma
ken. Het hoogtepunt van de nacht 
was een Smartphone Orkest ge
vormd met alle smartphones in de 
zaal. Als speciale Vrienden activi
teit kregen wij voorafgaand aan 
het concert een uitgebreide uitleg 
hierover waardoor de uitvoering 
nog leuker werd.

Omdat het Storioni Festival dit 
jaar 10 jaar bestond wilden we 
ook iets bijzonders doen om aan 
te geven dat wij het als Vrienden 
belangrijk vinden om jong talent 
te ondersteunen en te stimule
ren. Iets dat zeer nauw aansluit 
bij de missie van het Storioni 
Trio en Festival. Daarom was 
er tijdens de Storioni Toonzaal 
Competitie een speciale Vrienden 
Stimuleringsprijs voor de nummer 
2 van het concours. De prijs be
stond uit gratis deelname aan de 
Storioni Winteracademy.

Speciale activiteiten
In 2017 zijn wij doorgegaan met 
het organiseren van speciale 
activiteiten in plaats van de oude 
trefpunten. Dat betekende onder 
andere een inleiding, exclusief 
voor de Vrienden, bij het con
cert met violist Gidon Kremer 
en een ‘bring a friend’ actie bij 
het concert van meesterpianist 
Menahem Pressler, waarbij elke 
Vriend gratis iemand mee mocht 
nemen. Ook hebben we een 
speciale ontvangst met een kopje 
koffie georganiseerd bij het con
cert van Pynarello. In de tweede 
helft van het jaar hebben we nog 
twee inleidingen georganiseerd 
bij het Fine Arts Quartet en het 
Orchestra des ChampsElysees 
met Collegium Vocale Gent. Wij 
merken dat vooral de activiteiten 
met extra uitleg of verdieping 
goed gewaardeerd worden.

De aangepaste Vriendentafels op 
de woensdagavond met drie ver
schillende presentatoren over het 
jaar verdeeld zijn inmiddels goed 
ingeburgerd en blijven een mooie 
formule van en voor de Vrienden. 
Waarbij wij er op blijven hameren 
dat deze Vriendentafels gratis zijn 
en dus toegankelijk voor iedereen 
die (letterlijk) meer achtergrond 
wil horen bij de concerten.

Om het wat jongere publiek bij de 
Vrienden te betrekken hebben we 
ook dit jaar een aantal nietklas
sieke avonden toegevoegd aan 
het programma. Zowel het jazz 
festival So What’s Next als het 
CrossLinx Festival waren met 
Vrienden korting te boeken en 
bezoeken.

De jaarvergadering op 4 april 
was wederom druk bezocht. 
Directeur Wim Vringer gaf een 
update over de ontwikkelingen 
van het Muziekgebouw en er 
werd afscheid genomen van 2 
bestuursleden die zich vele jaren 
hadden ingezet voor de Vrienden. 
Na afloop was er het traditionele 
gratis concert voor de Vrienden. 
Dit jaar met de twee meester
pianisten Leif Ove Andsnes en 
Marc André Hamelin.

3. VERSLAG VAN DE VOORZITTER
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Vriendenuitje en 25 jaar 
Muziekgebouw
Uiteraard hebben wij ook dit jaar 
de concerten van Dutch Classical 
Talent financieel ondersteund met 
de bijdragen van de Vrienden. 
Hierdoor blijven de toegangs
prijzen voor deze concerten laag 
waardoor aan opkomend talent 
letterlijk een podium gegeven 
wordt. Dat is van groot belang 
voor de doorontwikkeling van jong 
talent en het is mooi dat we dit als 
Vrienden mogelijk maken.

Het Vriendenuitje was dit jaar  
wederom zeer speciaal. We 
gingen naar het centrum van 
Antwerpen, waar wij te gast 
waren in het Elisabeth Center 
met de prachtige pas verbouw
de Koningin Elisabeth zaal waar 
maar liefst 2020 mensen in 
kunnen plaatsnemen. De rond
leiding was indrukwekkend en 
het laureatenconcert van de 
Elisabethwedstrijd was prach
tig. Wij zijn blij en trots dat we 
wederom een mooi gebouw 
met inspirerend concert hebben 
kunnen presenteren om zo een 
bijzondere dag te kunnen aanbie
den aan de Vrienden.

Na de zomer hebben wij weer een 
nieuwe zeer mooie en frisse folder 
uitgegeven met overzichtelijk 
alle concerten en activiteiten op 
een rijtje. Na de zomer was het 
ook direct feest in en rondom het 
Muziekgebouw want in septem
ber bestond het Muziekgebouw 
Eindhoven 25 jaar. Omdat 
Vrienden elkaar graag cadeaus 
geven hebben wij in december 
een mooie avond gehad met een 
concert en het aanbieden van 
ons cadeau aan Wim Vringer. Het 
Muziekgebouw heeft zoals be
kend een fantastische akoestiek, 
waardoor er ook zeer regelmatig 
CD opnamen worden gemaakt. 
Echter, dat is bij veel mensen veel 
minder bekend. Vandaar dat wij 
als Vrienden een presentatiekast 
hebben aangeboden waarin al 
deze opnames getoond kunnen 
worden aan de bezoekers van het 
Muziekgebouw. Het verplaats
baar zijn van deze kast maakt dat 
nog extra eenvoudig.

Belang Vereniging Vrienden
De Vereniging Vrienden be
staat uit een grote groep 
trouwe en loyale bezoekers van 
het Muziekgebouw. Culturele 
voorzieningen, waaronder ook 
Muziekgebouw Eindhoven, staan 
financieel gezien onder druk. De 
support en ondersteuning van de 
Vrienden is en blijft dus noodza
kelijk en zeer welkom. Middels 
deze ondersteuning kan het 
Muziekgebouw Eindhoven haar 
missie blijven waarmaken: een 
onvergetelijke muzikale ervaring 
bieden aan een groot publiek.

De gemiddelde leeftijd van de 
Vrienden is hoog, waardoor het 
onvermijdelijk is dat het aantal 
oude getrouwe Vrienden afneemt. 
Het bestuur van de Vereniging is 
zich dit bewust en zal blijven kij
ken naar creatieve middelen  
om nieuwe (jongere) Vrienden 
te werven.
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Geselecteerd voor  
Vrienden 2017
Speciaal voor Vrienden is een 
aantal concerten geselecteerd  
in het seizoen 17/18 die zij met 
20% korting kunnen bezoeken. 
Een aantal concerten worden 
aan gekleed met interessante  
activiteiten voor Vrienden.

15 JAN  Menahem Pressler 
28 JAN Storioni Nacht
5 FEB  Concerto Copenhagen
2 MRT  Cross-linx festival
25 APR  Gidon Kremer &  
  Kremerata Baltica
13 MEI  Orchestre National de  
  Lyon & Hilary Hahn
27 MEI  Heath Quartet &  
  Hannes Minnaar
26 OKT  Pynarello: ontvangst  
  met drankje 
3-5 NOV  So What’s Next festival 
17 NOV  Fine Arts Quartet  
  & Severin von 
  Eckardstein: speciale  
  inleiding
1 DEC  Ochestre des Champs - 
  Elysées & Collegium  
  Vocale Gent: 
  speciale inleiding 

Dutch Classical talent 2017      
De concerten in de serie Dutch 
Classical Talent worden mede 
mogelijk gemaakt door de 
Vrienden, door u. Ook dit seizoen 
zijn er weer vier concerten waar
in een nieuwe generatie talenten 
van zich laat horen. Met dit jaar 
bij elk concert een extra wel
komsdrankje naast het standaard 
pauzedrankje. 

8 FEB  Caspar Vos piano
12 APR  Esther Kuiper zang & 
  Florent Mourier piano
10 OKT Nadezda Filippova piano
16 JAN  Diamanda Dramm viool
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Vriendentafels 2017 
Ook voor een concertbezoek geldt dat een goede voorbereiding  
het halve werk is. Daarom organiseren de Verenging Vrienden en  
het Muziekgebouw Eindhoven op woensdagavond regelmatig gratis  
lezingen door muziekexperts. Tijdens deze bijeenkomsten worden 
thema’s besproken die een relatie hebben met een concert dat later 
plaatsvindt. 

WO 25 JAN

Thiemo Wind over Telemann in 
het Telemannjaar
Deze avond is een inleiding op 
het concert van de Nederlandse 
Bachvereniging op 4 februari.

WO 08 MRT 
Micha Hamel over Debussy 
en Ravel
Deze avond is een inleiding op 
het concert van Arthur en Lucas 
Jussen op 16 maart.

WO 29 MRT  

Sabine Lichtenstein over de 
Matthäus Passion
Deze avond is een inleiding op 
het concert van de Nederlandse 
Bachvereniging op 2 april. 

WO 03 MEI

Micha Hamel over Berlioz 
Deze avond is een inleiding op het 
concert van Orchestre National 
de Lyon & Hilary Hahn op 13 mei.

WO 04 OKT

Micha Hamel over De piano 
als buikspreker
Deze avond is een inleiding 
op het concert van Koningin 
Elisabethwedstrijd 2016  
Lukás Vondrácek op zo 15 
oktober.

WO 22 NOV 

Sabine Lichtenstein over Beethoven 
– goed maar ook gek
Deze avond is een inleiding op het 
concert van Orchestre des 
ChampsElysées & Collegium 
Vocale Gent op vr 1 december.

De vriendentafels beginnen om 
20.30 uur in grand café/restaurant 
Meneer Frits en zijn voor iedereen 
gratis toegankelijk.
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4. FINANCIEEL VERSLAG

ACT I VA   31-12-2017  31-12-2016

VORDERINGEN

Nog te vorderen rente  58 

Te ontvangen bijdragen  13.798   13.312 
 
  13.856   13.312 

LIQUIDE MIDDELEN

Vermogens spaarrekening ING  48.091  50.379

Rekeningcourant INGbank  3.207   827 
 
    51.298   51.206

TOTAAL ACTIVA  65.153  64.518

Balans per 31 dec '17
Alle bedragen zijn in Euro's
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PAS S I VA   31-12-2017  31-12-2016

EIGEN VERMOGEN

Reservefonds algemeen  20.253   28.287

Resultaat lopend jaar  756  1.004
 
Bestemmingsreserve Storioni Festival  800  2.000

Bestemmingsreserve "Masterclass Storioni" 2.000

Bestemmingsreserve "Jong talent"  5.000

Bestemmingsreserve 25 jarig jubileum    5.000

Bestemmingsreserve extra activiteit    
25 jarig jubileum    1.000

Bestemmingsreserve busreis  1.500  2.000

Bestemmingsreserve educatie scholen  1.000  3.770

  31.309          41.053

KORTLOPENDE SCHULDEN

Nog te betalen kosten  33.844  23.465

Vooruitontvangen vriendenbijdragen                        

  33.844  23.465
 
TOTAAL PASSIVA  65.153  64.518
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  EXPLOITATIE   EXPLOITATIE BEGROTING  BEGROTING
  CIJFERS 2017  CIJFERS 2016 2018  2018

BATEN
Bijdrage Vrienden  
 dubbele leden    7.550   8.000 8.000  8.500
 enkele leden    4.530           5.100  5.000          5.500 
 vrienden voor het leven                                      

Rentebaten  bankkosten                  64               97                  100

Totaal Baten  12.016         13.197    13.000       14.100

LASTEN
Algemene kosten  
 Abonnementen/contributies/repres.                                      
 Wervingskosten drukwerk en porti             2.500           2.500     2.500         2.500
  
  2.500           2.500     2.500         2.500

Activiteiten Vrienden
 Bijdrage educatie scholen             1.000                    1.000         1.000 
 Bijdrage busreis             1.500           1.067    1.500         1.500 
 Bijdrage "Jong talent"             5.000           5.000  5.000         5.000 
 Bijdrage kosten jaarvergadering             2.000           2.000   2.000         2.000 
 Bijdrage kosten vriendentafels             2.400           2.400   2.400         2.400 
 Bijdrage kosten "Storioni Festival"             2.800           5.000   800         2.800 
 Bijdrage kosten "Masterclass Storioni"     2.000  

           14.700         15.467   14.700       14.700 

Diversen
 25 jarig jubileum (incl. object)   4.282                                6.000 
 Extra activiteiten busreis                199           2.634                   1.500 
 Overig                  78              599           800            400 

   4.559           3.233       800         7.900

Totaal Lasten           21.759         21.200      18.000       25.100 

Saldo baten en lasten             9.744-          8.004-       5.000-      11.000-

Onttrekking bestemmingsreserve
 Educatie scholen               1.000                      1.000          1.000 
 Storioni Festival             2.000           5.000   2.000         2.000 
 Busreis             1.500           2.000   2.000         2.000
 25 jarig jubileum + extra activiteit 
 25 jarig jubileum             6.000                                  6.000

Onttrekking bestemmingsreserve           10.500           7.000        5.000       11.000 

Overschot/ tekort                756           1.004-     -                - 

Exploitatie overzicht 1/1 - 31/12/2017
Alle bedragen zijn in Euro's
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Samenwerking met Quadrivium
Op deze plek geven wij u 
jaarlijks een update over de 
stand van zaken op het ge
bied van de samenwerking 
tussen Eindhovens Studenten 
Muziekgezelschap Quadrivium 
en de Vereniging Vrienden. 

Wat deze verenigingen delen, 
is de focus op jonge musici. Bij 
de Vrienden zien wij deze focus 
terug in de aandacht voor en 
ondersteuning van de volgende 
generatie topmusici. Quadrivium 
biedt studenten in Eindhoven 
de gelegenheid zich naast hun 
studie verder te ontwikkelen 
op muzikaal vlak. Vanwege de 
overlap tussen deze doelstellin
gen, is er enkele jaren geleden 
besloten dat beide verenigingen 
baat hebben bij een afvaardi
ging van Quadriviumleden in het 
bestuur van de Vrienden.

5. VERSLAG SAMENWERKING QUADRIVIUM

In de eerste helft van 2017 werd 
deze afvaardiging gevormd 
door Marjolein de Munnik en 
Ben van Lier. Na de zomer be
gon voor Marjolein een avontuur 
in het buitenland, in het kader 
van haar studie. Gedurende 
haar afwezigheid heeft Jeroen 
Korste haar plek in het bestuur 
overgenomen. Jeroen deed dit 
naast zijn taken als bestuurslid 
van Quadrivium, waardoor de 
lijntjes tussen de verenigingen 
gedurende deze periode erg 
kort waren. In combinatie met 
een bestuur van Quadrivium 
dat op bepaalde punten echt 
weet door te pakken, heeft dat 
ertoe geleid dat er nu in iede
re nieuwsbrief die Quadrivium 
naar haar leden verstuurd, 
aandacht wordt besteed aan 
de lastminute korting die het 
Muziekgebouw op geselecteerde 
concerten aanbiedt aan jonge
ren tot 27 jaar. Dit aspect zal 
hopelijk zorgen dat meer muzi
kale studenten de geselecteerde 
concerten zullen gaan bezoeken. 
Verder heeft Quadrivium via de 
Vereniging Vrienden de moge
lijkheid om een groter publiek 
aan te spreken voor haar con
certen. Op deze manier biedt 
de samenwerking voor beide 
verenigingen voordelen.

Een vermoeden dat wij met de 
komst van Jeroen bevestigd 
zagen, is dat het aanzienlij
ke tijd kost om het concept 
van de Vereniging Vrienden te 
doorgronden. Waar een be
stuurstermijn bij Quadrivium 
voor de meesten na een jaar 
eindigt, zien wij dat een jaar 
binnen het bestuur van de 
Vrienden net genoeg is om 
enigszins een beeld te vormen 
van wat de Vereniging precies 
doet, en waarom zij dit doet. 
Het wisselen na slechts één 
bestuurstermijn van 2 jaar, zoals 
dit ooit voorgesteld is, is volgens 
ons dan ook een erg inefficiën
te manier van werken. Immers, 
dit zou betekenen dat je als 
bestuurslid nauwelijks de tijd 
hebt om echt iets toe te voegen. 
Natuurlijk kan het voorkomen 
dat een bestuurslid, vanwe
ge studie of andere redenen, 
eerder stopt. Wij zien echter dat 
de meeste bestuursleden vanuit 
Quadrivium langer dan één be
stuurstermijn aanblijven, wat in 
onze ogen een positieve trend is.
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Vereniging Vrienden 
Muziekgebouw Eindhoven

Postbus 930
5600 AX Eindhoven

RSIN 801300666
Vrienden@MuziekgebouwEindhoven.nl

6. CONTACT


