
 
Notulen jaarvergadering 2015 Vereniging Vrienden van Muziekgebouw Eindhoven 
 
Datum :  vrijdag 17 april 2015 
Locatie :  kleine zaal 
Aanvang:  18:45 uur 
Aanwezig :  86 Leden van de Vereniging Vrienden van Muziekgebouw Eindhoven 
Bestuur :  Joost van de Griendt (voorzitter), Jan-Peter Versleijen (penningmeester), 

Linda Evers (secretaris), Henny Crutzen, Lonneke Vermeulen, Ben van Lier, 
Wim Vringer (directeur Muziekgebouw)  

 
 
 
1. Opening door de voorzitter  

Joost van de Griendt 
 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en neemt de agenda met de leden door.  

 
 
2. Notulen jaarvergadering 2014 

Linda Evers 
 
De notulen worden volgens concept goedgekeurd en vastgesteld. 

 
 

3. Ontwikkelingen muziekgebouw 
Wim Vringer 
 
Meldt over de programmering en de financiën het volgende  
 
Programmering  
Ook dit jaar is er weer een fantastisch programma. Dat is het belangrijkste. Het 
Muziekgebouw staat voor wereldtop, toptalent en improvisatie, naast een breed aanbod 
voor een zeer divers publiek. De directeur dankt de leden voor hun komst naar de 
concerten en het bestuur van de vriendenvereniging voor hun inzet.  
 
Financiën 
Over de financiën is veel te doen geweest in de media. Er zijn verschillende onderzoeken 
gedaan door onafhankelijke experts. De conclusie van deze onderzoeken: het 
Muziekgebouw heeft een unieke functie. De programmering is uitstekend, er is een 
goede diversiteit en het Muziekgebouw haalt veel extra gelden binnen om dit programma 
mogelijk te maken. Er moet een oplossing worden gezocht voor het behoud van het 
Muziekgebouw.  
In de krant wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de voorgenomen fusie. In de 
komende maanden zal worden bekeken of de fusie met De Effenaar een reële optie is. 
De directeur heeft het volste vertrouwen in een oplossing, het is evenwel geen 
gemakkelijke opgave.  
 
Vraag van de vergadering  
- In de brochure worden kleuren gebruikt die ouderen niet goed kunnen zien. Kan daar 

iets aan gedaan worden? Wim neemt deze opmerking mee.  
- Er wordt de opmerking gemaakt dat de nadruk binnen het Muziekgebouw lijkt te 

liggen bij Klassiek en bij Pop. Jazz wordt gemist door de vraagsteller. Wim geeft aan 
dat er een verscheidenheid aan Jazz wordt aangeboden en verwijst onder andere 
naar het Festival So What’s Next?, De Blue Note ClubSessions.  



- De vraag wordt gesteld of het Muziekgebouw, gezien de huidige financiële 
ontwikkelingen, haar financiële verplichtingen nog wel na kan komen, in die zin dat 
als er kaarten gekocht worden het Muziekgebouw ook de concerten kan laten 
plaatsvinden. Wim geeft aan van wel, de concertbezoeker hoeft zich geen zorgen te 
maken over het kunnen bezoeken van concerten.  

- De vraag wordt gesteld of een samenwerking met het Parktheater mogelijk is. Wim 
geeft aan dat er afstemming op programmering plaatsvindt. 

 
4. Verslag 2014 / vooruitblik 2015 

Joost van de Griendt  
 
De voorzitter geeft aan dat het verenigingsjaar 2014 en seizoen 2014/2015 niet gelijk 
lopen. Het jaarverslag gaat over het kalenderjaar 2014. Het bestuur is uiteraard alweer 
druk bezig met de planning van het jaar 2015.  
Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat de gemiddelde leeftijd onder de leden van 
de vereniging erg hoog is. Het gevolg hiervan is dat er ons wat leden ontvallen in de loop 
der tijd. Het bestuur is druk bezig met het uitrollen van initiatieven om nieuwe leden te 
werven. Dat gebeurd onder andere door nieuwe initiatieven en andere en nieuw 
activiteiten. 
Dit jaar is er bijvoorbeeld voor het eerst een thema geïntroduceerd, namelijk het thema 
viool. De trefpunten zijn anders ingedeeld om ze aantrekkelijker te maken voor de 
Vrienden en ook anderen. Denk hierbij aan de Meet & Greet activiteiten en 
introductielezingen. Er is een pre-presentatie geweest van de klassieke programmering, 
exclusief voor de Vrienden. Ook het vriendenuitje naar het TivoliVredenburg in Utrecht is 
nieuw dit jaar. Om al deze activiteiten overzichtelijk aan de Vrienden te presenteren is er 
voor de eerste maal een folder uitgebracht.  
Het komende verenigingsjaar zullen voorgaande initiatieven terugkomen. Ook hebben we 
de hulp van de leden nodig omdat we in 2015 wederom een “member get member”- actie 
zullen opzetten.  
Voor meer details verwijst de voorzitter naar het jaarverslag.  

 
 
5. Financiën 

Jan-Peter Versleijen  
 
De penningmeester behandelt de balans, exploitatie en begroting zoals deze zijn 
opgenomen in het jaarverslag en geeft een korte toelichting op deze financiële stukken. 

 
 
Verklaring Kascommissie en decharge 
De heer Van Lieshout meldt namens de kascommissie (waarvan  de heer Koedam ook 
deel uitmaakt) dat op uitnodiging van de penningmeester de boeken zijn gecontroleerd 
op 31 maart jl. Alle gewenste inlichtingen zijn verschaft. De heer Van Lieshout 
complimenteert het bestuur voor het feit dat zij het bestuurswerk geheel vrijwillig 
verrichten. De kascommissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen. Decharge is bij 
acclamatie verleend.  
 
De heer Van Lieshout plaatst nog een opmerking naar aanleiding van de hoge 
gemiddelde leeftijd van de Vrienden en komt met een idee wat de vrienden nog zouden 
kunnen bijdragen aan de vereniging: Veel van de vrienden zullen kinderen hebben, als 
de leden nu allemaal hun eigen kind(eren) lid van de vereniging maken dan kunnen de 
leden op die manier een bijdrage aan de vereniging leveren en de gemiddelde leeftijd 
zakt op deze wijze ook.  
 
Ondanks dat eigenlijk beide kascommissieleden gewisseld zouden moeten worden, heeft 
de heer Koedam aangegeven nog een jaar door te willen gaan. De heer van Lieshout zal 
worden gewisseld. Mevrouw van Houtum meld zich aan om zitting te nemen in de 



kascommissie. De penningmeester en de voorzitter danken de heer van Lieshout voor 
zijn jarenlange inzet in de kascommissie en danken ook mevrouw van Houtum dat zij 
deze rol wil overnemen. 

 
 
6. Aftreden en herbenoeming bestuursleden 

Joost van de Griendt 
 
Bestuursleden worden (her) benoemd voor een periode van 2 jaar, met een maximum 
zittingstijd van totaal 6 jaar. 
Alle te herbenoemen bestuursleden stellen zich opnieuw beschikbaar en worden door de 
vergadering herbenoemd voor een volgende periode van 2 jaar. 
 
Herbenoemd:  
- Joost van de Griendt (voorzitter) 
- Linda Evers (secretaris); 
- Jan-Peter Versleijen (penningmeester); 
- Lonneke Vermeulen 
 
 

 
7. Samenwerking Quadrivium 

Ben van Lier 
 
Het doel van de leden van Quadrivium binnen het bestuur is het bevorderen dat jongeren 
het Muziekgebouw bezoeken. Quadrivium is een studentenvereniging die zich toelegt op 
Klassieke muziek en  volledig wordt gerund door studenten. Dit jaar is onder de leden 
van Quadrivium en jongeren tot 28 jaar een speciale muziekkaart verkocht, waarbij voor 
€25,00 drie concerten uit een aanbod van  zes concerten konden worden bezocht.  
Ook komend verenigingsjaar zal op zoek gegaan worden naar nieuwe ideeën om 
betrokkenheid van jeugd bij het Muziekgebouw te bevorderen.  

 
 
8. Alexandre Tharaud, artist in residence  

Frank Veenstra 
 
Frank vertelt de leden een mooi een inspirerend verhaal over Alexandre Tharaud en de 
concerten die hij zal gaan geven binnen het Muziekgebouw. Alexandre Tharaud is de 
artist in residence voor het seizoen 2015/2016. 
Voor het seizoen 2015/2016 wordt voor het Vrienden programma om die reden de piano 
als thema gekozen. 
 

 
9. Beantwoorden vooraf gestelde vragen 

Joost van de Griendt 
 
Er is een vraag binnengekomen van de heer Bakker:  
Kunnen wij als vereniging iets doen richting de Gemeenteraad in het licht van de 
educatie aan scholen? De voorzitter van de vereniging heeft de heer Bakker naar 
aanleiding van deze vraag gebeld. Het is een lastig thema, maar de vereniging zal blijven 
proberen de educatie van scholen te bevorderen. Dat doet de vereniging nu ook al door  
bijvoorbeeld rondleidingen voor scholen te stimuleren en te organiseren. 

 
 
10. Sluiting  

Joost van de Griendt 


