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Inleiding
In het jaar 2016 heeft het Bestuur 7 keer vergaderd. In de vacature die Annemarie Resink
achterliet is Herman Roose benoemd. We zijn blij met hem de verbinding met het
bedrijfsleven te kunnen continueren. Nieuw is de constructie dat een student als volwaardig
bestuurslid functioneert. Somar Sharbat, 4e jaars bachelor piano, was de eerste student op
deze plek. Na zijn afstuderen is weer een pianist op deze plek terecht gekomen: Hugo
Sloterdijk. Helaas zullen we niet lang van zijn aanwezigheid gebruik kunnen maken. In januari
2017 studeert ook hij af aan ons Conservatorium.
Aan het eind van het jaar kondigde onze voorzitter zijn vertrek aan. Een grote en belangrijke
compositieopdracht zal al zijn tijd en aandacht opeisen. Kort na hem lieten de secretaris en
de penningmeester weten het Bestuur in 2017 te zullen verlaten. Respectievelijk wegens de
voorgenomen verhuizing naar Den Haag en de afloop van de zittingstermijn.
Een anonieme weldoener
In het voorjaar van 2016 bereikte ons via het Rabobank Charity Management het bericht dat
een van zijn klanten onze Stichting op het oog had voor een gift. Na het verzenden van de
informatie over onze Stichting heeft deze persoon een gift van € 4.000 beschikbaar gesteld
ten behoeve van beurzen voor jong Nederlands muzikaal talent, onder de voorwaarde dat
de naam van deze weldoener niet bekend zou worden. We hebben deze gift dankbaar
aanvaard en ter gelegenheid van het slotconcert van het Peter de Grotefestival bekend
gemaakt dat Ilja Venema, talentvol violiste, in de vorm van de Prijs van de Vrienden van het
Prins Claus Conservatorium als eerste in aanmerking komt voor een bijdrage in haar studie.
Daarmee is de helft van het bedrag besteed. We zullen in 2017 bezien of we opnieuw een
goede kandidaat voor deze Vriendenprijs kunnen vinden.
Het Labberté-Hoedemakerfonds
Meer dan 20 jaar lang heeft het Labberté-Hoedemakerfonds gefunctioneerd als mecenaat
voor generaties van jonge musici. Wegens de gevorderde leeftijd van de naamgevers van het
fonds hebben zij besloten met de activiteiten te stoppen. In goed overleg heeft de Stichting
Vrienden eind 2016 de resterende middelen van het fonds overgenomen met de afspraak
deze te oormerken en te besteden conform de criteria en de voorwaarden, die door het
Bestuur van het Labberté-Hoedemakerfonds daaraan zijn gesteld. Op deze manier kon ruim
€ 50.000 aan het vermogen van onze Stichting worden toegevoegd. Wij zullen deze
middelen met zorg beheren en besteden.
Het Studenten-Fonds
Tegelijkertijd speelde binnen het Bestuur van de Stichting Studentenfonds de vraag of het
niet verstandiger zou zijn de middelen en de activiteiten van de stichting onder te brengen
bij onze stichting. Beoogd werd daarmee een stevige en stabiele voorziening te creëren ten
behoeve van studenten aan het Conservatorium. De manier waarop dat zou gebeuren en de
voorwaarden waaronder, moeten nog uitkristalliseren, maar in principe hebben beide

stichtingsbesturen een positief besluit genomen over een dergelijk samengaan. Het streven
is deze bundeling van krachten te effectueren aan het begin van het studiejaar 2017-2018.
Omdat het Studentenfonds een aantal instrumenten in beheer heeft, zullen deze ook
worden overgedragen aan onze Stichting. Naar verwachting zullen wij deze instrumenten in
bruikleen geven aan het Conservatorium.
De resultaten
Op verzoek van de Dean heeft de Stichting zich ook in 2016 geconcentreerd op het
beschikbaar stellen van beurzen aan talentvolle aankomende musici. Nadat we in 2014 één
beurs en in 2015 vier beurzen hebben toegekend, konden we in 2016 naast de Vriendenprijs
nog 8 (!) beurzen beschikbaar stellen.
De gelukkigen waren:
naam

bachelor
of master

Setareh Nafiisi
Jesus Hernandez
Claudia Perez

b
b
m

Tobias Gradenwitz
Juan Pablo Sanchez
Granados
Francesca Pusceddu
Sarah van Eijk
Daniel Pozo

b
b
b
b
m

piano klassiek
zang klassiek
altviool
klassiek
CMS
contrabas
klassiek
viool klassiek
viool klassiek
jazz basgitaar

Iran
Spanje
Spanje

viool klassiek

Nederland

Duitsland
Colombia
Italië
Nederland
Spanje

en de winnaar van de Vriendenprijs:

Ilja Venema

b

Het stemt tot tevredenheid dat we ook dit jaar weer dankzij de bijdragen van de Vrienden
tot dit resultaat konden komen. Het blijft van groot belang dat ons conservatorium
voldoende zeer talentvolle studenten behoudt om het brede en kwalitatief goede aanbod te
handhaven.
Het alumnibeleid
Helaas zorgen technische problemen ervoor dat het alumnibeleid nog niet van de grond is
gekomen. We hopen dat in de toeloop naar het 50-jarig jubileum van het Conservatorium er
oplossingen gevonden worden, zodat én het Conservatorium én wij een grote groep van
personen die ons een warm hart toedragen, kunnen toevoegen aan onze bestanden.
De concerten
De erkentelijkheid van het Prins Claus Conservatorium voor onze activiteiten blijkt uit het
aanbod van concerten en evenementen die voor de Vrienden gratis toegankelijk zijn. Daar
wordt veel gebruik van gemaakt. In 2016 zijn alle Vrienden uitgenodigd voor het Master
Gala, het afscheidsconcert voor het Bestuur van de Stichting Labberté-Hoedemakerfonds, en
de traditionele kerstconcerten met Louis Buskens. Telkenmale zijn er spontane reacties van

Vrienden over de geboden kwaliteit, het jeugdig enthousiasme en de prettige sfeer bij de
concerten.
Vrienden die € 100 of meer bijdragen ontvangen uitnodigingen voor bovengenoemde 3
concerten, maar ook voor bijzondere bijeenkomsten als masterclasses, examens,
jazzavonden, Koffie Klassiek etc. Bovendien organiseren wij een speciale VIP-avond
waarvoor 100plus-vrienden worden uitgenodigd. Mecenassen (zij dragen jaarlijks € 500 of
meer bij) ontvangen uiteraard uitnodigingen voor alle hierboven genoemde bijeenkomsten
en concerten, maar mogen ook – in overleg met de coördinator van het conservatorium –
eens per jaar een talent laten optreden tijdens een speciale gelegenheid. Zij kunnen
bovendien voor introducées twee extra vrijkaarten voor het Prins Claus Concert aanvragen
en de (bedrijfs-)naam wordt, indien gewenst, vermeld op onze site en in onze nieuwsbrief.
Het Comité van Aanbeveling
In 2016 zijn de meeste leden van het Comité van Aanbeveling benaderd. Geen van de
benaderde personen heeft geweigerd. Dit Comité zal onder voorzitterschap staan van
burgemeester Peter den Oudsten. Na het bekend worden van de vertegenwoordigers van
het bedrijfsleven kan het Comité worden gepresenteerd en aan de slag als ambassadeur van
het Conservatorium en van ons.
De werving van nieuwe Vrienden
Door de komst van 41 nieuwe Vrienden is het Vriendenbestand met ruim 31 % toegenomen
163. Helaas hebben zich ook 10 bestaande Vrienden afgemeld, om verschillende redenen.
Het blijft dus belangrijk om elke gelegenheid te baat te nemen om nieuwe Vrienden te
werven.
Cadeaubonnen (en wijziging looptijd Vriendschap*)
In april 2016 is – n.a.v. een verzoek van een Vriend – gestart met het uitgeven van
cadeaubonnen. Er zijn 7 cadeaubonnen gegeven aan nieuwe Vrienden. Deze cadeaubonnen
zijn 1 jaar geldig vanaf het moment van uitgifte.
De website en de Facebookpagina
In 2016 is onze eigen website www.vriendenpcc.nl van start gegaan. Deze site blijkt in een
behoefte te voorzien. Ook de Facebookpagina is operationeel. Deze wordt veel
geraadpleegd en gebruikt voor de aankondiging van bijzondere acties zoals “Vriend werft
Vriend”.
Contact met de Vrienden
Er werden ook dit jaar weer drie Nieuwsbrieven uitgebracht (in februari, mei en oktober) die
blijkens alle reacties goed ontvangen zijn. We zijn blij met de bereidheid van Willem Muste
om door middel van interviews onze beursstudenten aan u voor te stellen.
Naast de Nieuwsbrieven is aan de leden in een aantal mailingen gewag gemaakt van de
mogelijkheid concerten bij te wonen en is de Vrienden verzocht hun bijdrage over 2016 over
te maken.

De samenstelling van het Bestuur
Het bestuur bestaat op 31 december 2016 uit:
vacature, voorzitter
Hugo Klomp, vicevoorzitter en 2e penningmeester
Rob Engelsman, secretaris
Dick Hogendorf, penningmeester
Herman Roose, bedrijfsleven (vanaf medio januari 2016)
Annette Timmer, marketing en pr
Annemay Bock, 2e secretaris
Hugo Sloterdijk, student-lid (vanaf oktober 2016)
Vanuit het MT van het conservatorium is Sipke Bakker toegevoegd als adviseur.

Financiën ultimo december 2016
Balans
BEZITTINGEN
begr 2017

saldo spaarrekening
saldo lopende rekening

€ 45.000
€ 1.749
€ 46.749

VERMOGEN
begr 2016

€ 4.000
€ 74
€ 4.074

31-12-2016

€ 56.215
€ 2.535
€ 58.749

31-12-2015

€ 3.200
€ 774
€ 3.974

begr 2017

Eigen vermogen januari
toename 2015
Eigen vermogen december

€ 58.749
-€ 12.000
€ 46.749

begr 2016

€ 4.024
€ 50
€ 4.074

31-12-2016 31-12-2015

€ 3.974
€ 54.775
€ 58.749

Bestemming eigen vermogen
- vaste buffer
€ 3.000
€ 3.000
€ 3.000
- bestemde reserves:
Labberté-Hoedemaker € 30.000
€ 40.000
Geoormerkte giften
€ 2.000
- vrij besteedbaar
€ 13.749
€ 1.074 € 13.749
€ 46.749
€ 4.074 € 58.749

€ 3.472
€ 502
€ 3.974

€ 3.000

€ 974
€ 3.974

EXPLOITATIEREKENING
LASTEN
begr 2017

BATEN
begr 2016

2016

2015

Vriendenbeurzen
€ 12.680
Labberté-Hoedemaker beurzen € 10.000
Uitkering uit geoormerkte giften € 2.000
wervingskosten
€ 500
website
€ 120
organisatiekosten
€ 200

€ 15.000

€ 9.950

€ 7.500

€ 750
€ 100
€ 100

€ 2.000
€ 100
€ 138
€ 231

€ 725
€0
€ 47

overschot
totaal

€ 50
€ 16.000

€ 54.775
€ 67.195

€ 502
€ 8.774

€ 25.500

begr 2017

€ 30 Vrienden
€ 100 vrienden
Mecenaat
Bestemde giften
Giften
Cadeaubon
Andere inkomsten
tekort
totaal

begr. 2016

2016

2015

€ 3.500
€ 6.000
€ 4.000

4.000
6.000
6.000

€ 2.880
€ 5.590
€ 3.100
€ 44.000
€ 11.260
€ 350
€ 15

€ 2.354
€ 4.420
€ 2.000

€ 12.000
€ 25.500

€ 16.000

€ 67.195

€ 8.774

Op kasbasis. Door afronding kunnen kleine verschillen in te tellingen voorkomen.

In Kas
Op 31 december 2016 hebben we € 58.749 op de bank staan. Per 1 januari was dat € 3.974.
Dat betekent dat er dit jaar per saldo € 54.775 is bijgekomen, waarvan € 11.570 bijdragen
vrienden, € 350 uitgegeven cadeaubonnen, € 44.000 bestemde giften, andere giften €
11.260 en € 15 rente. Aan beurzen hebben we € 9.950 uitgekeerd, evenals een prijs van €
2.000. We hebben voor in totaal € 469 kosten gemaakt. In 2016 zijn heel weinig
wervingskosten gemaakt.
In bovenstaande cijfers is de overdracht (in december 2016) van het batig saldo van het
Labberté-Hoedemakerfonds (LHF) verwerkt; in totaal € 50.890. Daarbij hebben we met het
voormalige fonds de volgende bestemming afgesproken:
 € 20.000 (in de jaren 2017 tot en met 2021) voor beurzen en tegemoetkomingen
voor deelnemers aan het Peter de Grote Festival;
 € 20.000 (in de jaren 2017 tot en met 2021) voor beurzen aan studenten van het
Prins Claus Conservatorium;
 De rest (€ 10.890) is ter vrije besteding.
Een afdruk van de gedetailleerde afspraken is opgenomen aan het eind van dit financieel
overzicht.
Onder de bestemde giften is ook een gift van € 4.000 verwerkt, waarvan de helft in 2016 is
besteed aan een prijs. De andere helft wordt in 2017.

Het volledige banksaldo is eigen vermogen. De bestemming daarvan is als volgt:
 € 3.000 werkkapitaal
 € 42.000 bestemde reserves (waarvan € 40.000 LHF en € 2.000 restant gift van €
4.000)
 € 13.749 nog te bestemmen (waarvan € 10.890 LHF en € 2.859 nog niet bestede
vriendenbijdragen)

