Stichting Vrienden Nederlandse Muziek: Jaarverslag 2012

Na de aankondiging in 2011 van de overheid om de sectorinstituten voor muziek, te weten
Muziek Centrum Nederland (MCN) en het Nederlands Muziek Instituut (NMI) niet langer te
ondersteunen, werd het voor de stichting Vrienden Nederlandse Muziek, die zich ten doel
stelt om het Nederlandse publiek zo goed mogelijk te informeren en te betrekken bij de
Nederlandse muziek, steeds duidelijker dat hier een taak lag. Daarvoor is niet alleen geld
nodig, maar ook mankracht en wat dat laatste betreft zat het de stichting tegen. Onze
voorzitster Idske Bakker nam na vele jaren afscheid van het bestuur en penningmeester
Laurens van der Klis verlengde zijn termijn als penningmeester niet en werd gewoon
bestuurslid. De stichting moest dus op zoek naar nieuwe bestuursleden. Eind 2012 zag het er
naar uit dat dit ook daadwerkelijk zou gaan lukken. Voor de stichting is 2012 daarom een
overgangsjaar geweest, waarin met name het in de lucht houden van de stichting prioriteit
had. Met een vernieuwd bestuur hoopt de stichting in 2013 daadwerkelijk haar
ondersteunende taak uit te kunnen gaan voeren.
Samenwerking met het NMI
Vanwege de rijksbezuinigingen op cultuur kwam, zoals boven reeds aangegeven, het
Nederlands Muziek Instituut in 2012 in zwaar weer terecht. Zelfstandig voortbestaan bleek
uiteindelijk geen optie en een voorgenomen samenwerking met het Haags Gemeentearchief
met op termijn een verhuizing, zorgde tevens voor afslanking van personeel. Eind 2012 bleek
dat ook de secretaris van de stichting niet langer meer werkzaam zou kunnen zijn bij het
NMI. Hierdoor moest het postadres van de stichting verhuizen.
ANBI-status
In 2012 kreeg de stichting officieel een ANBI-status.
Abonnementenland
In 2012 is ook besloten om vanwege de hoge kosten versus de relatief geringe service, het
contract met Abonnementenland op te zeggen. De coördinator verzorgde voortaan het doen
uitgaan van het jaarlijkse donatieverzoek en het bijhouden van het donateurbestand.
Projectondersteuning
De stichting heeft in 2012 een prijs à € 500,- uitgereikt tijdens het Internationale
Kamermuziek Concours in Almere voor de beste uitvoering van een Nederlandse compositie.
De prijs werd gewonnen door het Mythos accordeon duo met de compositie Views from a
Dutch Train van Jacob ter Veldhuis.
Bestuur
In 2012 kwam het bestuur in totaal driemaal bijeen (17 januari, 12 juni en 4 september).
Jurgen van den Hout heeft in 2012 ongeveer 200 uur als coördinator voor de stichting
gewerkt.
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Nieuwsbrieven
In 2012 werden vier Nieuwsbrieven verstuurd (februari, mei, november en december),
zowel elektronisch als per post. Begin december volgde een Kerstkaart met de aankondiging
van de verhuizing en het nieuwe postadres.
Vriendenmiddag
De jaarlijkse Vriendenmiddag voor de donateurs werd op 17 november gehouden en stond
geheel in het teken van de componist Alphons Diepenbrock (1862-1921). De dag vond plaats
in Den Bosch, de stad waar Diepenbrock van 1888 tot 1895 woonde. Het evenement werd
gezamenlijk georganiseerd met de Koninklijke Vereniging voor Nederlands
Muziekgeschiedenis op voorstel van het Alphons Diepenbrock Fonds en met medewerking
van het bisdom Den Bosch en de gemeente Den Bosch. In de ochtend vond een
minisymposium plaats met lezingen door Ton Braas over de onlangs gelanceerde
oeuvrecatalogus van Alphons Diepenbrock en Désirée Staverman met Van de reizangen uit
Vondels Gijsbrecht van Aemstel tot de toneelmuziek bij Goethes Faust en Sophocles’ Electra,
ter gelegenheid van de presentatie van haar boek De toneelmuziek van Alphons
Diepenbrock. Concept, compositie, uitvoering. De vrouwen van Vocaal Ensemble Markant
o.l.v. Bernard Touwen en David Visser, zang en declamatie, omlijsten deze bijeenkomst
muzikaal. Na de lunch konden de aanwezigen een stadswandeling maken langs diverse
gebouwen in de binnenstad van Den Bosch die een rol hebben gespeeld in Diepenbrocks
leven. Ter afsluiting vond een concert plaats in de Sint-Cathrien-kerk waar de Schola
Cantorum Sint Jan o.l.v. Jeroen Felix en Leonore van Sloten (mezzosopraan) en Matthias
Havinga (orgel) werken uitvoerden van onder meer Diepenbrock, Sweelinck en Hendrik
Andriessen.
Aanbiedingen voor donateurs
Voor de donateurs hebben we naar aanleiding van onze vriendenmiddag de Diepenbrock cd
box met korting kunnen aanbieden. Ook heeft het platenlabel Future Classics een mooie
verzameling van wat oudere opnamen voor een mooie prijs aan onze donateurs ter
beschikking gesteld. Van het NMI zijn de muziekagenda en twee cd’s met korting
aangeboden. Er zijn dit jaar geen kortingen voor concerten geweest. Voor deze tijdrovende
taak was geen ruimte in de uren van de coördinator en de afgelopen jaren is op
aanbiedingen van concerten zeer weinig gereageerd. Wel zijn in de nieuwsbrief enkele
concerten uitgelicht en kon men als donateur gratis naar de voorrondes en het finaleconcert
van het Internationaal Kamermuziekconcours Almere.
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Margaret Krill
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