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Dit is het algemene jaarverslag van de Vereniging Vrienden van 
Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven over het kalenderjaar 2018. 
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 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 wij doen met de middelen die wij krijgen 
via de bijdragen van de Vrienden. Tevens informeren wij met dit 
verslag alle geïnteresseerden over de stand van zaken bij 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.

1.  INTRODUCTIE
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2.1  Bestuur

Het bestuur is in de periode 1 januari 2018 t/m 31 
december 2018 samengesteld uit de volgende 
personen:
- J.J. (Joost) van de Griendt (voorzitter) 
 per 17 april 2018 opgevolgd door 
 P. (Pieter) van Lieshout
- K. (Kees) Koedam (penningmeester)
- P.S. (Pui) Ling (secretaris) 
- H.C.A.M. (Henny) Crutzen Loeffen (bestuurslid)
- I. (Ina) Ceelen (bestuurslid) per 17 april 2018
- 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) per 17 april 2018 
 opgevolgd door J. (Jan) Moraal 
 (als afgevaardigde van E.S.M.G. Quadrivium)
- W.A.J.M. (Wim) Vringer 
 (namens Muziekgebouw  Frits Philips Eindhoven)

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

2.2  Kascommissie

De Kascommissie voor het verslagjaar 2018 is 
samengesteld uit de volgende personen:
- T. Maassen / H. Ueffing

 

2. ORGANISATIE

Pieter van Lieshout Kees Koedam Pui Ling

Henny 
CrutzenLoeffen

Henny 
CrutzenLoeffen

Marjolein 
de Munnik

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 2018) en bij het 
einde van de verslag  periode (31 december 2018).

VRIEND ENKEL

VRIEND DUBBEL

VRIEND VOOR 
HET  LEVEN

AANTAL LEDEN 
1 JAN 2018

151

151

25

AANTAL LEDEN 
31 DEC 2018

142
 
157

24

VERSCHIL

- 9

+ 6

- 1
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Omdat er dit jaar een wisseling 
van Voorzitter heeft plaats ge-
vonden en omdat het kalender-
jaar niet gelijk loopt met het 
concertseizoen is het lastig om 
verslag te doen zonder daar 
doublures in te maken.

Het Storioni festival heeft na hun 
11e seizoen in 2018 besloten om 
in 2019 een nieuwe formule toe 
te passen. Omdat in de doel-
stellingen van de Vrienden van 
Muziekgebouw het Storionifestival 
uitstekend past, hebben wij be-
sloten om in onze begroting in 
ieder geval een bedrag te blijven 
reserveren om hen te steunen. 
Het bestuur van de Vrienden vindt 
het belangrijk dat Muziekgebouw 
Eindhoven de thuisbasis blijft van 
Storioni.

Ook in 2018 zijn wij doorgegaan 
met het organiseren van 
Vriendentafels. Dit ondanks dat 
er tekenen zijn van mindere be-
langstelling. Omdat in een lopend 
kalenderjaar alweer besloten 
moet worden hoe het volgende 
seizoen in te richten, is er beslo-
ten om ook in seizoen 2018 / 2019 
de Vriendentafels door te zetten. 
Wel wordt overwogen om een 
iets andere invulling te geven om 
daarmede het aantal bezoekers 
uit te kunnen breiden.

Zonder tot in detail in te gaan 
welke concerten met korting mo-
gelijk gemaakt zijn voor Vrienden 
en voor studenten, zijn er meer-
dere concerten geselecteerd. 
Deze zijn middels de website van 
Muziekgebouw Eindhoven en de 
brochure van de Vrienden aan 
iedereen die het maar wil zien 
bekend gemaakt. 

Het jaarlijks Vriendenuitje is deze 
keer, onder grote belangstelling 
van de Vrienden, naar Düsseldorf 
gegaan. Daar hebben wij genoten 
van de opera Die Entführung aus 
Dem Serail. Zeker voor herhaling 
vatbaar. 

3. VERSLAG VAN DE VOORZITTER - PIETER VAN LIESHOUT
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Geselecteerd voor  
Vrienden 2018
Speciaal voor Vrienden is een 
aantal concerten geselecteerd  
die zij met 20% korting kunnen 
bezoeken. Een aantal concerten 
worden aan gekleed met interes-
sante activiteiten voor Vrienden.

27 JAN Storioninacht inclusief  
  diner en presentatie
5 FEB Academy of St Martin 
  in the Fields met  
  Arthur & Lucas Jussen
3 MRT Cross-linx festival
28 MRT Hannes Minnaar
13 MEI Veriko Tchumburidze
27 MEI Wim van Hasselt & 
  Eriko Takezawa
17 OKT Calidore Quartet
2 NOV So What’s Next festival
10 NOV Katia & Marielle  
  Labèque
15 DEC Händels Messiah 

Dutch Classical talent / 
Grote Concoursen, 
Grote winnaars  2018  
De concerten in de serie 
Dutch Classical Talent worden 
mede mogelijk gemaakt door 
de Vrienden. Vanaf dit sei-
zoen (18/19) is de serie Grote 
Concoursen, Grote Winaars de 
serie die wordt ondersteund door 
de Vereniging Vrienden. 

Dutch Classical Talent
16 JAN Diamanda Dramm viool
20 MRT  Ardemus Saxofoon  
  Quartet
24 APR  Raoul Steffani & 
  Daan Boertien

Grote Concoursen, 
Grote Winnaars
21 OKT  Leeds International  
  Piano Competition 2018
9 DEC  Koningin Elizabeth  
  Wedstrijd 2017 
  Victor Julien-Laferrière  
  & Guillaume Bellom
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Vriendentafels 2018 
Ook voor een concertbezoek geldt dat een goede voorbereiding  
het halve werk is. Daarom organiseren de Verenging Vrienden en  
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. Onderstaande genoemde activiteiten vonden plaats in 
2018. 

WO 31 JAN

Sabine Lichtenstein 
Deze avond was een inleiding 
op het concert van International 
Franz Liszt Piano Competition 
2017.

WO 28 FEB

Thiemo Wind 
Deze avond was een inleiding op 
het concert van Orchestre des 
Champs-Elysées & Collegium 
Vocale Gent.

WO 21 MRT  

Thiemo Wind
Deze avond was een inleiding op 
het concert van Pynarello. 

WO 25 APR

Micha Hamel 
Deze avond was een inleiding 
op het concert van Wieniawski 
International Violin Competition 
2016.

WO 24 OKT

Micha Hamel 
Deze avond was een inleiding 
op het concert van Russisch 
Nationaal Philharmonisch Orkest 
met Nikolai Tokarev.

WO 21 NOV 

Thiemo Wind
Deze avond was een inleiding 
op het concert van Händels 
Messiah door de Akademie für 
Alte Musik Berlin & Windsbacher 
Knabenchor. 

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   31-12-2018  31-12-2017

VORDERINGEN

Nog te vorderen rente  16  58 

Te ontvangen bijdragen  12.410   13.798 
 
  12.426  13.856
LIQUIDE MIDDELEN

Vermogens spaarrekening ING  28.149  48.091

Rekening-courant ING-bank  1.661  3.207
   

   29.810  51.298  

TOTAAL ACTIVA  42.236  65.153

Balans per 31 dec 2018
Alle bedragen zijn in Euro's
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PAS S I VA   31-12-2018  31-12-2017

EIGEN VERMOGEN

Reservefonds algemeen  17.509   20.253

Resultaat lopend jaar  1.083  756 
 
Bestemmingsreserve Storioni Festival  800  800

Bestemmingsreserve "Masterclass Storioni"   2.000

Bestemmingsreserve "Jong talent"  5.000  5.000

Bestemmingsreserve 25 jarig jubileum  -  -

Bestemmingsreserve extra activiteit  -  -
25 jarig jubileum    

Bestemmingsreserve busreis  2.000  1.500

Bestemmingsreserve educatie scholen  1.000  1.000

  27.392          31.309

KORTLOPENDE SCHULDEN

Nog te betalen kosten  14.844  33.844

Vooruitontvangen vriendenbijdragen                    -   - 

  14.844  33.844
 
TOTAAL PASSIVA  42.236  65.153
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  EXPLOITATIE   EXPLOITATIE BEGROTING  BEGROTING
  CIJFERS 2018  CIJFERS 2017 2019  2018

BATEN
Bijdrage Vrienden  
- dubbele leden    7.850   7.550 8.000  8.500
- enkele leden    4.260           4.530  5.000          5.500 
- vrienden voor het leven   -                -                -   -
- giften      300  - 250
Rentebaten - bankkosten                  16               58      -             -

Totaal Baten  12.426         12.138    12.750       13.000

LASTEN
Algemene kosten  
- Abonnementen/contributies/repres.   -                -                -   -
- Wervingskosten drukwerk en porti             1.394           2.500     2.500         2.500
  
  1.394           2.500     2.500         2.500
Activiteiten Vrienden
- Bijdrage educatie scholen             1.000                  1.000  1.000         1.000 
- Bijdrage busreis             1.500           1.500    2.000         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"             800           2.800   800             800
- Bijdrage kosten "Masterclass Storioni"  2.000     

           14.700         14.700   13.200       14.700 

Diversen
- 25 jarig jubileum (incl. object)  -           4.282        -       -
- Extra activiteiten busreis  -           199          -          - 
- Bankkosten  136  122 100  -              
- Overig                  113              78           200            800 

   249          4.559       300          800

Totaal Lasten           16.343         21.759      16.000       18.000 

Saldo baten en lasten             3.917-          9.744-       3.250-      5.000-

Onttrekking bestemmingsreserve
- Educatie scholen               1.000                  1.000    1.000          1.000 
- Storioni Festival             2.000           2.000   800         2.000 
- Busreis             2.000           1.500   2.000         2.000
- 25 jarig jubileum + extra activiteit 
 25 jarig jubileum             -                  6.000       -          -

Onttrekking bestemmingsreserve           5.000           10.500        3.800       5.000 

Overschot/ tekort                1.083          756     550                - 

Exploitatie overzicht 1/1 - 31/12/2018
Alle bedragen zijn in Euro's
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Samenwerking met Quadrivium
Zoals inmiddels gebruikelijk, 
bestond het bestuur van de 
Vereniging Vrienden van het 
Muziekgebouw ook in 2018 
deels uit studenten. Deze be-
stuursleden zijn afkomstig uit de 
gelederen van het Eindhovens 
Studenten Muziekgezelschap 
Quadrivium, met de achter-
liggende gedachte dat beide 
verenigingen kunnen profiteren 
van deze samenwerking. Tot 
aan de jaarvergadering van 
de Vereniging Vrienden in april 
2017 werd de afvaardiging van-
uit Quadrivium gevormd door 
Marjolein de Munnik en Ben van 
Lier. Tijdens de jaarvergadering 
heeft Ben het stokje overge-
dragen aan Jan Moraal, die op 
dit moment voorzitter is van 
Quadrivium. 

De twee verenigingen delen 
de focus op jonge musici. Bij 
de Vrienden ligt het accent op 
aandacht voor en ondersteu-
ning van de volgende generatie 
topmusici. Quadrivium biedt 
studenten in Eindhoven de ge-
legenheid zich naast hun studie 
verder te ontwikkelen op muzi-
kaal vlak. Vanwege de overlap 
tussen deze doelstellingen, is 
enkele jaren geleden besloten 
dat beide verenigingen baat 
hebben bij een afvaardiging van 
Quadriviumleden in het bestuur 
van de Vrienden.

5. VERSLAG SAMENWERKING QUADRIVIUM

Wat de samenwerking met 
Quadrivium betreft is 2018 
vooral een voortzetting ge-
weest van voorgaande jaren. 
Interessante activiteiten wor-
den wederzijds gedeeld, en 
gepromoot via de nieuwsbrief 
van de betreffende vereniging. 
Zo waren er regelmatig acties 
waarbij leden van Quadrivium 
met korting concerten in het 
Muziekgebouw konden bezoe-
ken, om jongeren en studenten 
op laagdrempelige manier in 
contact te brengen met pro-
fessionele uitvoeringen van 
klassieke muziek. Tientallen stu-
denten zijn in het afgelopen jaar 
zo in het Muziekgebouw terecht 
gekomen. 

In 2018 is extra aandacht be-
steed aan het ledenaantal van 
de Vereniging Vrienden. Er is 
sprake van afname van het aan-
tal leden en slechts een kleine 
toename van het aantal nieuwe 
leden. Daarom zijn er brain-
stormsessies gehouden over 
het werven van nieuwe leden. 
Hierbij is ook gebruik gemaakt 
van de ervaring die Quadrivium 
heeft met het werven van nieu-
we leden, en de andere kijk die 
studenten op zaken hebben. 
Op dit moment is al een nieuw 
papieren inschrijfformulier 
ontwikkeld, dat het makkelijker 
moet maken om lid te worden 
van de Vereniging Vrienden. 

Natuurlijk is dit slechts het 
begin, maar het is soms lastig 
om nieuwe ideeën in de praktijk 
te brengen. Ideeën van leden 
zijn vanzelfsprekend van harte 
welkom!

Naast het krimpende leden-
aantal is vergrijzing ook een 
probleem. Om naast ouderen 
ook jongere mensen aan te 
trekken, is een Facebookpagina 
aangemaakt, waar de ac-
tiviteiten van de Vereniging 
Vrienden actief gepromoot 
worden. Dit onderstreept het 
belang van de samenwerking 
tussen de Vereniging Vrienden 
en Quadrivium. Vanwege het 
netwerk van jonge musici van 
Quadrivium en de kennis van so-
ciale media, kan Quadrivium in 
de toekomst wellicht van dienst 
zijn bij het werven van jonge-
re leden voor de Vereniging 
Vrienden. Echter moet nog wel 
verder onderzocht worden hoe 
dit precies vormgegeven kan 
worden.
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Vereniging Vrienden 
Muziekgebouw Eindhoven

Postbus 930
5600 AX Eindhoven

RSIN 801300666
Vrienden@MuziekgebouwEindhoven.nl

6. CONTACT




