
Notulen jaarvergadering 2017 Vereniging  Vrienden van Muziekgebouw Eindhoven 

Datum :  dinsdag 17 april 2018 
Locatie :  foyer tweede verdieping 
Aanvang:  18.00 uur  
Aanwezig :  98 Leden van de Vereniging Vrienden van Muziekgebouw Eindhoven exclusief 

het bestuur 
Bestuur :  Joost van de Griendt (voorzitter), Kees Koedam (penningmeester), Pui Ling 

(secretaris), Henny Crutzen, Marjolein de Munnik, Ben van Lier, Wim Vringer 
(directeur Muziekgebouw), Pieter van Lieshout (nieuwe voorzitter), Jan Moraal 
(nieuwe vertegenwoordiger quadrivium), Ina Ceelen (nieuwe algemeen 
bestuurslid) 

 
	

1. Opening door de voorzitter  
Joost van de Griendt 
 
Joost neemt met de leden de agenda door.   
 

 
2. Notulen jaarvergadering 2016 

Pui Ling 
 

Zoals aangekondigd in onze uitnodigingsbrief hebben we de jaarstukken en zo ook de 

notulen van de jaarvergadering niet uitgeprint. Deze stukken worden tijdig voorafgaand 

aan de jaarvergadering op de website geplaatst.  

 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen. De notulen van de jaarvergadering 2017 

worden vastgesteld.  

 
 

3. Ontwikkelingen muziekgebouw 
Wim Vringer 
 
Ontwikkelingen Muziekgebouw: Wim kan maar kort aanwezig zijn, hij heeft een volle 

agenda vanavond. Hij heeft bezoek van de burgermeesters uit de regio en heeft een 

heleboel mensen te ontmoeten van het orkest.  

 

Eind 2017 is er een besluit genomen door de politiek inzake het Muziekgebouw nadat 

bleek dat de koop niet doorging. De kopers zouden dé oplossing zijn voor het jaarlijkse 

tekort en de alsmaar stijgende huur.  

De gemeente heeft aangegeven geen financiële steun te kunnen bieden. Het 

Muziekgebouw dient zelf het gat van € 600.000,00 te dichten door haar plan te 

veranderen. De gemeente heeft eisen gesteld om überhaupt een subsidie aan het 

Muziekgebouw te verstrekken, welke subsidie lager is dan het jaar daarvoor.  Als 



voorwaarde wordt gesteld dat het muziekgebouw voor eind september met een plan 

moet komen, een budgettaire begroting voor 2019.  

 

Het plan dat er nu ligt is het doorbraakplan. Dat plan behelst maatregelen op het gebied 

van programmering en op het gebied van de organisatie en de mensen. Dat betekent dat 

de programmering minder ambitieus wordt.  

Aan de andere kant is er het plan van de rijksmiddelen. Er wordt  3,5 miljoen door het rijk 

beschikbaar gesteld, mits het Muziekgebouw 3,5 miljoen koopfinanciering kon krijgen. 

Daar zijn eerste gesprekken over geweest met de Provincie en het bedrijfsleven en van 

daaruit horen we positieve geluiden. Het geld mag niet gebruikt worden voor het dekken 

van het exploitatietekort. Dus die twee plannen staan op dit moment nog lijnrecht 

tegenover elkaar. 

Het Muziekgebouw heeft vorig jaar een Muziekgebouw 3.0 plan ontwikkeld, waarbij er 

vooral ingezet wordt op engagement, wederzijdse communicatie en nieuwe verbindingen 

maken met nieuwe publieksgroepen. Daarnaast wordt ingezet op talent, educatie en 

internationale performance. In plaats van downsizen dus upgraden. Ook is het plan om 

een cultuurplek te creëren en zal Meneer Frits onder handen worden genomen.  

Het plan van de rijksmiddelen is eigenlijk een verbijzondering van het plan 

Muziekgebouw 3.0. zij het dat het plan van de rijksmiddelen zich vooral richt op de 

wensen en de behoeften van de bedrijven. De uitdaging is nu om het Rijksplan en het 

doorbraakplan zo met elkaar te verbinden zodat de problematiek ook wordt opgelost. Dit 

is veel werk en zeer complex. Om die reden is er een interim directielid bijgekomen.  

 

Wim merkt op dat er 10% meer kaarten zijn verkocht ten opzichte van vorig jaar. Dat 

betekent dat het vasthouden van de programmering goed is geweest.  

 

Wim richt vervolgens het woord aan de aftredende bestuursleden, Joost de Griendt en 

Ben van Lier en dankt hen onder overhandiging van een attentie namens het 

Muziekgebouw voor hun inzet.  

  
4. Verslag 2017 / vooruitblik 2018 

Joost van de Griendt 
	

Verslag 2017 
We zijn doorgegaan met de zogenaamde speciale activiteiten. In het verleden waren dit 

de trefpunten. We zien dat dit door de vrienden wordt gewaardeerd. We merken ook dat 



we hierdoor minder bereikbaar zijn voor niet vrienden en dat dit impact heeft op het 

werven van nieuwe vrienden. Hier gaan we de komende tijd goed over nadenken. 

 

Ook lieten we ons actief zien tijdens de seizoen presentatie door met het hele bestuur 

aanwezig te zijn en door onze nieuwe frisse folders uit te delen waarin alles staat over 

wat er aan activiteiten zijn inclusief de kortingsconcerten voor vrienden. 

 

De Vriendentafels nieuwe stijl hebben we doorgezet. Frank de Munnik is ermee 

opgehouden en we hebben nu drie nieuwe sprekers gevonden. De vriendentafels vinden 

plaats op de woensdagavond in plaats van daarvoor de dinsdagavond. Ook hiermee 

gaan we door wegens grote succes.  

 

In 2017 hebben we ook een fantastisch uitje gehad naar Antwerpen. Daar hebben we 

een rondleiding gehad in een nieuw verbouwde Koningin Elisabeth zaal met maar liefst 

2200 plaatsen. Het was een zeer indrukwekkende rondleiding.  

 

Ook hebben we een cadeau gegeven ter ere van het 25 jarig bestaan van het 

Muziekgebouw. We wilde daar iets tastbaars van maken zoals bij de vorige 

jaarvergadering besproken. Het Muziekgebouw maakt veel cd opnames. We hebben 

daarom bedacht om een soort presentatiekast te maken en die aan te bieden aan het 

Muziekgebouw. De presentatiekast staat in de foyer op de tweede verdieping.  

	

Vooruitblik 2018 

In januari werd wederom het jaar gestart met de Storioni festival. Helaas was er geen 

winteracademie meer. We vinden nog steeds dat we jong talent moeten ondersteunen. 

Dat hebben we gedaan door mede organiseren en onder betaling van een masterclass 

en de zogenaamde muziekschool uitvoering. Daar hebben we een financiële bijdrage 

aan geleverd, waardoor de nog niet zo bekende talenten toch kunnen optreden.  

 

Bart de Graaf heeft de inleiding verzorgd. Het was een fantastische inleiding, waarop 

veel enthousiaste terugkoppeling op is gekomen.  

 

Ook zijn we doorgegaan met een aantal niet klassieke avonden, waar u ook 20% korting 

op  krijgt: “so what’s next festival en het Crosslinx festival”. Daar gaan we waarschijnlijk 

ook gewoon mee door.  

 



De komende tijd zijn er nog een aantal activiteiten: op 24 april de Dutch classical talent 

en op 25 april de vriendentafel. Dan zijn er nog twee kortingsconcerten in mei.  

 

Het uitje 2018 gaat naar Düsseldorf. Op zondag 27 mei 2018 gaan we naar “Die 

Entführung aus dem Serail” een opera van Mozart in Düsseldorf.  

	

5. Financiën en aanpassen statuten 
Kees Koedam 

 
De penningmeester behandelt de balans, het exploitatieoverzicht en de begroting zoals 

deze zijn opgenomen in het jaarverslag en geeft een korte toelichting op deze stukken. 

De begroting voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.  

	

Verklaring Kascommissie en decharge 

De heer Van Lieshout (lid van de Kascommissie) meldt namens de Kascommissie 

(waarvan de heer Theo Maas	deel uitmaakt en vanavond niet aanwezig kon zijn) dat op 

uitnodiging van de penningmeester alles is gecontroleerd en dat alles klopt. Het 

jaarverslag is een goede weergave van de financiële situatie. Alle gewenste inlichtingen 

zijn verschaft. De kascommissie stelt decharge voor. Decharge is bij acclamatie 

verleend.  

 

De huidige kascommissie bestaat uit de heer Theo Maas en de heer ***, die zich op de 

jaarvergadering bereid heeft verklaard deel uit te maken van de kascommissie. 

	

6. Aftreden en herbenoeming bestuursleden 
Joost van de Griendt 
 
Bestuursleden worden (her-) benoemd voor een periode van 2 jaar, met een maximum 

zittingstijd van 3 x 2 dus totaal 6 jaar. 

 

Toestemming wordt gevraagd en gegeven om een extra bestuurslid toe te voegen aan 

het bestuur. Om vooral nog actiever te worden om nieuwe leden te werven en de 

werkzaamheden te kunnen verdelen. 

  
Afgetreden: 

- Ben van Lier 

- Joost van de Griendt 

 

 



Benoemd:  

- Pieter van Lieshout (voorzitter) 

- Jan Moraal (afgevaardigde quadrivium) 

- Ina Ceelen (extra algemeen bestuurslid) 

De bestuursleden stellen zich voor 

 

Herbenoemd 

- Henny Crutzen (algemeen bestuurslid) 

- Marjolein de Munnik (afgevaardigde quadrivium) 

 

Henny en Marjolein danken Joost en Ben voor hun inzet en overhandigt hen een attentie 

namens het bestuur.  

	

7 Samenwerking met ESMG Quadrivium 
Marjolein de Munnik 

 

Quadrivium is een Eindhovense studentengezelschap. Marjolein zit in het bestuur bij 

Quadrivium.  Dit wordt haar derde jaar in het bestuur van de vereniging. In de eerste 

helft van 2017 namen Marjolein en Ben van Lier deel aan het bestuur van de vereniging.  

Het tweede helft van het jaar verbleef Marjolein voor haar studie in het buitenland. 

Jeroen Korste, bestuurslid Quadrivium, nam toen tijdelijk haar plek in het bestuur in.  

 

De samenwerking tussen de Quadrivium en Vereniging is een aantal jaar geleden 

ontstaan. Wat deze verenigingen delen is de focus op jonge musici.  Bij de Vrienden 

zien we dit terug in de aandacht voor en ondersteuning van de volgende generatie 

musici. Quadrivium ondersteunt het bestuur en houdt zich bezig met de wederzijdse 

promotie. Zo wordt er in iedere nieuwsbrief die Quadrivium naar haar leden verstuurd, 

aandacht besteed aan de zogenaamde last-minute korting. Dit zorgt er wellicht voor dat 

meer studenten de geselecteerde concerten zullen gaan bezoeken.  

 

Marjolein stipt nog aan dat het effectiever en efficiënter zal zijn als de bestuursleden van 

Quadrivium voor zeker vier jaar zullen aanblijven. Het was ooit de bedoeling jaarlijks een 

ander bestuurslid van Quadrivium aan te laten schuiven binnen het bestuur. Gebleken is 

dat er tijd nodig is om te weten hoe dingen werken. Op dit moment gebeurt het eigenlijk 

al dat de bestuursleden voor vier jaar aanblijven.  

	

	



8 Beantwoorden vooraf gestelde vragen 
Pieter van Lieshout 

Er is een vraag voorafgaand aan de vergadering bij het bestuur binnengekomen. Tijdens 

de vergadering blijkt dat er meerdere mensen een vraag hebben ingediend, maar dat 

deze niet bij het bestuur terecht zijn gekomen.  

De vraag die binnen was gekomen betrof de vraag over de mogelijkheid om de 

contributie die wordt betaald af te trekken van de belasting. Kees geeft aan dat het zou 

kunnen in de vorm van een periodieke gift, maar daarvoor worden er allerlei eisen 

gesteld door de overheid. Aan deze eisen voldoet de vereniging niet.  

 

Er wordt een suggestie gedaan om de 60-plussers te benaderen, die mee kunnen 

helpen met het werven van nieuwe leden. Deze 60-pussers hebben de tijd en geld en 

wellicht creatieve ideeën om leden te kunnen werven.  

 

Dan wordt er opgemerkt dat het bestellen van kaarten tegenwoordig erg moeizaam gaat. 

Mensen staan of heel vroeg bij het ticketbureau of het online bestellen gaat moeizaam. 

Annie Moeskops geeft aan dat het muziekgebouw onlangs is overgestapt naar een 

nieuwe website. Dit om de bestelprocessen te vergemakkelijken. De website kent nog 

kinderziektes. Hieraan wordt gewerkt. Annie stipt aan dat het belangrijk is deze feedback 

over de website of de bestelprocessen te ontvangen. Als er opmerkingen zijn dan hoort 

Annie die graag.  

	

7. Sluiting  
Pieter kondigt aan dat de uitnodigingen van het jaarlijkse vriendenuitje zijn verzonden. Dit 

jaar gaan we naar de opera “die Entführung aus dem Serail” in Düsseldorf. Er zijn slechts 

een bepaalt aantal kaarten gereserveerd dus wie er bij wil zijn moet snel reageren.   

 

Pieter dankt de leden voor hun komst en wenst iedereen een prettig concert. 

	


