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Inhoud



Dit is het algemene jaarverslag van de Vereniging Vrienden van Muziekgebouw 

Frits Philips Eindhoven over het kalenderjaar 2016.

Dit verslag bevat 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 ledenvergadering 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 geïnteresseer-

den 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 er 

voor dat muziekliefhebbers kunnen blijven genieten van een uitzonderlijk aanbod in een van 

de mooiste concertalen van Europa.

Introductie1
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2 .1 BESTUUR
Het bestuur is in de periode 01 januari 2015 t/m 31 december 2016

samengesteld uit de volgende personen:

• J.J. (Joost) van de Griendt (voorzitter)

• J.P.H. (Jan-Peter) Versleijen (penningmeester)

• L.G.H.A.M. (Linda) Evers (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)

Coördinatie vanuit Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven:

• J.P. (Annie) Moeskops

Organisatie2

van links naar rechts:

Joost van de Griendt,  Linda Evers, Jan-Peter Versleijen, Henny Crutzen-Loeffen, Ben van Lier, Marjolein de Munnik.
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2 .2 KASCOMMISS IE
De Kascommissie is in de periode 01 januari 2016 t/m 31 december 2016

samengesteld uit de volgende personen:

• De heer B.C.H. Klaassen 

• De heer P. Van Lieshout

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).

 EIND EIND EIND EIND EIND 
 2012 2013 2014 2015 2016

VRIEND ENKEL 179 186 171 180 171

VRIEND DUBBEL 162 157 154 163 161

   

VRIEND VOOR  26 27 27 27 25
HET LEVEN   

TOTAAL 529 527 506 533 518

2
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De eerste belangrijke Vriendenactiviteit van het jaar is traditioneel altijd een 

dinerbuffet voorafgaand aan de Storioni nacht. Een fijne manier om persoonlijk 

contact te hebben met en tussen de Vrienden. Omdat de Vrienden en Storioni een 

lang lopende relatie hebben en omdat wij het Storioni festival ook financieel 

 steunen, is er dan ook altijd een speciale activiteit, exclusief voor de Vrienden.  

Dit keer was dat een presentatie en demonstratie van twee bijzondere instrumenten. 

Een reusachtige luitharp en een draailier. Twee instrumenten geïnspireerd op het 

schilderij Tuin der Lusten van Jheronimus Bosch. Deze instrumenten werden 

 tijdens de Storioni nacht gebruikt in de speciale compositie Hemelse Hel van  

Aart Strootman en Marco Mlynek.

In februari was er een seizoenspresentatie ‘nieuwe stijl’. Een absoluut bijzondere 

avond over de concerten in het seizoen 2016/2017. De Vrienden hebben hier een 

drankje aangeboden, folders uitgedeeld en de Vereniging Vrienden onder de 

 aandacht gebracht. Deze nieuwe opzet was zeker beter dan de exclusieve 

 presentatie in Meneer Frits in 2015.

In maart hebben we voor de tweede keer een poging gedaan om ook het 

 allerjongste publiek naar het Muziekgebouw te trekken door middel van een actie 

waarbij de Vrienden gratis hun kinderen of kleinkinderen konden meenemen naar 

een kindervoorstelling. Helaas was dat geen groot succes. Wij zullen verder blijven 

nadenken over het beter betrekken van jonger publiek bij de Vrienden activiteiten 

en het Muziekgebouw.

In het kader van het thema ‘De Piano Centraal’ hebben we enkele speciale 

 activiteiten georganiseerd. Onder andere een zeer goed bezochte presentatie over 

de forte piano voorafgaand aan een concert en een exclusieve meet & greet met 

de pianist Alexandre Tharaud.

Op 22 april was de jaarvergadering met gratis concert. Een druk bezochte avond 

die vooral in het teken stond van het aanpassen van de statuten naar een vorm en 

inhoud die beter past bij deze tijd. Omdat, zoals verwacht, niet de vereiste 2/3 van 

alle leden aanwezig was, zijn de statuten in een speciale tweede vergadering op 

17 mei goedgekeurd.

Verslag	
van	de	voorzitter3
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Het Vriendenuitje was, na het succes van de eerste keer in 2015, wederom een 

geweldige activiteit. Dit keer gingen we naar Amsterdam. Daar bezochten we eerst 

het intieme, maar uiterst interessante pianolamuseum, waar we middels een 

 presentatie leerden over de goed bewaarde geheimen van de pianola en de speciale 

pianolamuziek. Na een heerlijk diner was er een dynamische muziekavond in het 

prachtige Concertgebouw waar de zussen Labèque ons trakteerden op Stravinsky 

en een bijzondere uitvoering van West Side Story voor 2 piano’s en percussie. 

Het seizoen 16//17 zijn wij begonnen met een nieuwe frisse folder met nieuwe 

lay-out, waar alle activiteiten en kortingsconcerten van het hele seizoen netjes en 

overzichtelijk in gepresenteerd worden. Maar er zijn meer aanpassingen en 

 nieuwigheidjes.

Dit seizoen werken we niet meer met trefpunten op de avonden van de kortings-

concerten voor de Vrienden. Er was steeds minder aanloop voor die trefpunten en 

de effectiviteit om nieuwe vrienden te werven was zeer gering. Uiteraard behouden 

we hetzelfde aantal kortingsconcerten. Maar we organiseren nu een aantal speciale 

activiteiten rondom enkele concerten. Soms exclusief voor de Vrienden, soms 

voor iedereen toegankelijk. Voorbeelden zijn een eenvoudige ontvangst met een 

kopje koffie voor de Vrienden voorafgaand aan een concert. Een slagwerk-

demonstratie bij een van de Tromp concerten. Of een meet & greet met pianist 

Seong-Jin Cho.

Ook de traditionele Vriendentafels in Meneer Frits zijn aangepast. Na jaren van 

trouwe dienst heeft Frank de Munnik aangegeven het stokje graag aan anderen 

over te dragen. Wij hebben dit jaar 3 nieuwe inspirerende en vernieuwende 

 presentatoren die zoals altijd een avond verzorgen met een link naar een concert 

dat enkele weken later in het Muziekgebouw zal plaatsvinden. Musicoloog en 

 muziekjournalist Thiemo Wind, musicoloog Sabine Liechtenstein en veelzijdig 

 (muziek)kunstenaar Micha Hamel zullen 6 leerzame woensdagavonden verzorgen. 

De avonden worden geheel door de Vereniging Vrienden verzorgd en zijn dus 

 gratis te bezoeken, ook voor niet Vrienden.

Alhoewel de vernieuwingen even wennen zijn, is de opkomst bij zowel de speciale 

activiteiten als de Vriendentafels hoog. In 2017 zullen wij dit beleid dus voortzetten.
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Belang Vereniging Vrienden

De Vereniging Vrienden bestaat uit een grote groep trouwe en loyale Muziekgebouw 

bezoekers. Culturele voorzieningen, waaronder ook Muziekgebouw Eindhoven, 

staan financieel gezien onder druk. De support en ondersteuning van de Vrienden 

is en blijft dus noodzakelijk 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 kijken naar creatieve middelen om nieuwe (jongere) 

Vrienden te werven.

3 Verslag	
van	de	voorzitter
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Jaaroverzicht van concerten/vriendentafels waarbij de Vereniging Vrienden betrokken is geweest:

2016

Vriendentafels Meneer Frits 

26-01-16 Nocturne: de muziek van Frederic Chopin

01-03-16 Het geheime Requiem: over Mozarts Requiem

22-03-16 Tomorrow Never Knows: 

 Bob Dylan & The Beatles in ‘66

19-04-16 Hymnus: de muziek van Hildegard von Bingen

12-10-16 Thiemo Wind over natuurstemmen en 

 volksmuziek. Heeft te maken met concert  

 23-10 Marco Beasley    

30-11-16 Sabine Lichtenstein over het kerstlied

 Heeft te maken met concert 14-12 Wishful  

 Singing & Combattimento

Geselecteerd voor Vrienden  

(voorheen ‘Trefpuntavonden’) 

20% korting bij deze concerten 

30-01-16  Storioni Festival: 

 Presentatie, buffet en Storioni Nacht

13-01-16 Treftpunt avond: Emmanuel Pahud fluit, 

 Jean-Guihen Queyras cello &

 Éric le Sage piano

05-02-16 Treftpunt avond: Nelson Goerner piano

20-03-16 Treftpunt avond: Musiciens du Louvre, 

 oude muziek

24-04-16 Treftpunt avond: Ordo Virtutum, 

 oude muziek

15-10-16  Made in Berlin: Ray Chen & leden van 

 de Berliner Philharmoniker (strijkkwartet)

05-11-16  So What’s Next (jazz)

Dutch Classical Talent 

02-02-16 Amatis Piano Trio

02-03-16 Vincent van Amsterdam accordeon 

19-04-16 Sebastiaan Kemner trombone & 

 Andrea Vasi piano

28-09-16 Duo Sihan & Brackman (viool & piano)

02-11-16 Ebonit Saxofoonkwartet

 

Centrale Thema piano/viool

13-02-16  Piano centraal: Anne Sofie von Otter 

 mezzosopraan & Kristian Bezuidenhout 

 fortepiano

17-05-16 Piano centraal: Cuarteto Casals & 

 Alexandre Tharaud piano

24-10-16 Viool centraal: Orquestra de Cadaques 

 Barcelona, Sir Neville Marriner (dirigent), 

 Augustin Hadelich (viool)

 

Exclusieve Vrienden-activiteit

26-11-16  TROMP Jury in concert (slagwerk)

 Exclusieve Vrienden-activiteit: ntb

17-12-16  Rusisch Nationaal Orkest, Mikhail Pletnev  

 (dirigent), Seong-Jin Cho (piano) (winnaar  

 Chopin Concours 2015)

 Exclusieve Vrienden-activiteit: ntb

Overige 

17-02-16 Seizoenspresentatie 16//17

22-04-16 Ledenvergadering + concert: 

 Pierre-Laurent Aimard piano

29-05-16 Vriendenuitje 

21-09-16 Eric Vloeimans



 31 . 12 . 16 31. 12 . 15

Financieel	
verslag4

4.1  BALANS  PER 31 DECEMBER 2016
Alle bedragen in euro’s

ACTIVA 
Vorderingen

Te ontvangen bijdragen          13.312 13.963   

    

          13.312 13.963   

 

Liquide middelen

Vermogensspaarrekening lNG           50.379 49.967   

Rekening-courant ING-bank              827 946  

 

                  51.206 50.912 

Totaal Activa           64.518 64.875  
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 31 . 12 . 16 31. 12 . 15

PASS IVA

Eigen vermogen

Reservefonds algemeen                    28.287 33.186 

Resultaat lopend jaar                          1.004- 101   

Bestemmingsreserve Storioni Festival              2.000 5.000 

Bestemmingsreserve 25 jarig jubileum                      5.000 5.000  

Bestemmingsreserve extra activiteit
25 jarig jubileum 1.000  -

Bestemmingsreserve busreis           2.000 2.000                       

Bestemmingsreserve educatie scholen                       3.770            3.770 

                    41.053 49.057  

 

Kortlopende schulden

Nog te betalen kosten                   23.465 15.818  

Vooruit ontvangen vriendenbijdragen - - 

 

                   23.465 15.818   

Totaal Passiva                    64.518 64.875   

BALANS PER 31 DECEMBER 2015
Alle bedragen in Euro’s
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4 4.2 EXPLOITATIEOVERZICHT 

 EXPLOITATIE-  EXPLOITATIE- BEGROTING BEGROTING

 CIJFERS 2016 CIJFERS 2015 2017 2016

Baten     

Bijdrage Vrienden     

- dubbele leden         8.000  8.150 8.500         9.000   

- enkele leden 5.100 5.400 5.500         6.000   

- vrienden voor het Ieven                -  4 -              -    

Rentebaten              97 301 100            300  

Totaal Baten       13.197 13.855  14.100       15.300   

Lasten     

Algemene kosten

- Abonnementen/Contributies/repres.                - - -            100  

- Wervingskosten drukwerk en porti         2.500 3.554 2.500         2.500   

Activiteiten Vrienden

- Bijdrage educatie scholen                - 230 1.000         1.000  

- Bijdrage busreis         1.067 1.442 1.500         2.000  

- Bijdrage ‘Jong talent’         5.000 5.000 5.000         5.000  

- Bijdrage kosten jaarvergadering         2.000 2.000 2.000         2.000  

- Bijdrage kosten vriendentafels         2.400 2.400 2.400         2.400 

- Bijdrage kosten Storioni Festival         5.000 800 2.800            800 

Diversen     

- 25 jarig jubileum - -  6.000              -    

- Extra activiteiten busreis 2.634 - 1.500         2.000 

- Overig 599 -  400            500 

   

Totaal Lasten       21.200 15.426 25.100       18.300   

Saldo van baten en lasten         8.004- 1.571- 11.000-        3.000- 
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4
 EXPLOITATIE-  EXPLOITATIE- BEGROTING BEGROTING

 CIJFERS 2016 CIJFERS 2015 2017 2016

Onttrekking bestemmingsreserve     

'Educatie scholen'   -  230 1.000         1.000 

'Storioni Festival' 5.000 - 2.000  

'Busreis' 2.000 1.442 2.000         2.000 

'25 jarig jubileum' - - 6.000  

  

Overschot         1.004- 101 -              -   
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verslag
samenwerking	

Quadrivium5
Zoals inmiddels gebruikelijk, bestond het bestuur van de Vereniging Vrienden 

van het Muziekgebouw ook in 2016 deels uit studenten. Deze bestuursleden zijn 

allebei afkomstig uit de gelederen van het Eindhovens Studenten Muziekgezelschap 

Quadrivium, met de achterliggende gedachte dat beide verenigingen kunnen 

 profiteren van deze samenwerking. 

Wat deze samenwerking betreft is 2016 vooral een voortzetting geweest van  

de voorgaande jaren. Interessante activiteiten worden wederzijds gedeeld, en 

 gepromoot via de nieuwsbrief van de betreffende vereniging. Op dit gebied wordt 

op dit moment vooruitgang geboekt, aangezien Quadrivium hard bezig is met de 

ontwikkeling van een nieuwe website. Op deze website zal plaats worden gemaakt 

om activiteiten in het Muziekgebouw te promoten. Hierbij wordt vooral gericht op 

de last-minute korting, waarvan we nog steeds van mening zijn dat dit een mooi 

concept is. Ook zullen de concerten waar de Quadrivium leden met Vrienden-

korting naartoe kunnen op deze website weergegeven worden. Verder is er naar 

onze mening nog veel te halen op het gebied van Facebook promotie. Zo heeft 

het Facebook account van Quadrivium relatief veel jonge volgers waaronder niet 

alleen de eigen leden vallen. Een aantal dagen voor een interessant concert zou  

er nog extra gewezen kunnen worden op het concert en de aantrekkelijke last- 

minute prijs waar jongeren gebruik van mogen maken.

Natuurlijk is het altijd mogelijk een mooi concept nog beter te maken. Daarom 

denken wij dat het goed kan zijn om in de toekomst dit concept wellicht een beetje 

aan te passen, om te kijken hoe het publiek daarop reageert. Een mogelijke 

 aanpassing zou kunnen zijn dat de last-minute kaarten eerder beschikbaar zijn 

voor de last-minute prijs. De gemiddelde student koopt zijn of haar kaarten voor 

een concert dan wel niet maanden van te voren, maar de mogelijkheid om bijvoor-

beeld een week voor het concert al kaarten te kunnen kopen tegen een scherpe 

prijs, kan de populariteit van het concept ten goede komen. Een iets hogere 

 ticketprijs kan daarbij dan ook overwogen worden. Mocht u ideeën hebben op  

dit gebied, dan horen wij die graag!
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verslag
samenwerking	

Quadrivium5
Wat we als studenten zeer waarderen is het brede aanbod aan genres dat het 

 Muziekgebouw ieder jaar weer weet aan te bieden. De leden van Quadrivium zijn 

weliswaar bovenmatig geïnteresseerd in klassieke muziek, maar dat betekent niet 

dat andere genres hen niet aanspreken. Wij zijn dan ook regelmatig te vinden in 

het Muziekgebouw als er weer eens een pop/jazz/cross-over concert plaatsvindt. 

Zulke concerten maken het bovendien makkelijker om andere studenten te intro-

duceren in het Muziekgebouw, en dat is tenslotte waar wij ons op richten. Daarom 

hopen wij dat deze grote variëteit in de programmering ook in de toekomst 

 behouden blijft.

 

15JAARVERSLAG	VEREN IG ING	VR IENDEN	 	2016



contact6
Vereniging Vrienden Muziekgebouw Eindhoven

Postbus 930

5600 AX  Eindhoven

Vrienden@MuziekgebouwEindhoven.nl

RSIN / fiscaalnummer ANBI 

801300666
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