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Inleiding 

2014 was het eerste jaar van de Stichting Vrienden van het Prins Claus Conservatorium. Op 2 

januari kwam het bestuur van de Stichting i.o. voor het eerst bijeen. Vol ideeën en vol 

idealen: de Stichting zou het werk overnemen van de bestaande organisatie, zou zelf de 

handen uit de mouwen steken, de bestaande Vrienden enthousiasmeren en nieuwe 

Vrienden werven. 

En zo is het gegaan. We kijken met tevredenheid terug op een jaar waarin veel initiatieven 

zijn ontplooid en een stevige basis is gelegd. We zijn nog lang niet waar we willen komen, 

maar het doel is gesteld en het pad er naar toe is uitgestippeld. 

 

De officiële oprichting 

Op 21 februari 2014 is de Stichting officieel opgericht, ten overstaan van notaris mr. A.W. 

Bijlsma van Trip Advocaten en Notarissen. 

De Stichting stelt zich ten doel: 

a. de Dean van het Prins Claus Conservatorium te ondersteunen in de doelstelling om dit 

conservatorium tot de beste van Nederland te laten behoren; 

b. het verlenen van bijdragen aan de maatschappelijke activiteiten van het Prins Claus 

Conservatorium, waarbij onder maatschappelijke activiteiten worden verstaan die 

activiteiten die niet tot de normale opleidingsactiviteiten  van een conservatorium 

behoren en derhalve additioneel zijn; 

c. het verlenen van bijdragen aan studenten van het Prins Claus Conservatorium om hun 

opleiding aan dit conservatorium mogelijk te maken of om bijzondere activiteiten in 

het kader van hun opleiding te ontplooien; 

d. bekendheid te geven aan de activiteiten van het Prins Claus Conservatorium door 

Vrienden uit te nodigen bij activiteiten van het conservatorium 

en verder alles, op verzoek van de Dean van het Prins Claus Conservatorium, wat bij kan 

dragen aan een voorspoedige ontwikkeling van het conservatorium. 

 

Het Bestuur heeft in het verslagjaar 11 keer vergaderd over uiteenlopende onderwerpen. 

Diverse keren is in de bestuursvergaderingen gesproken over de concrete invulling van de 

doelstelling uit de statuten. Dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat, in samenspraak met 

de Dean, de focus is gelegd op het verstrekken van beurzen aan studenten die anders niet 

(meer) aan het Prins Claus Conservatorium zouden kunnen studeren. 

 

 

  



Diverse activiteiten van het bestuur 

Bij het opstarten van een nieuwe stichting komt heel wat kijken. 

Er is in 2014 veel gebeurd:   

 een bankrekening is aangevraagd 

 een emailadres is verkregen 

 de website is ontworpen en ondergebracht bij de website van het conservatorium 

 een logo is ontworpen 

 banners met het logo er op zijn gemaakt 

 twee nieuwsbrieven zijn verschenen 

 de (culturele) ANBI-status is aangevraagd bij de Belastingdienst. Na aanvankelijke 

weigering is de normale ANBI-status verkregen 

 er zijn 5 overeenkomsten gesloten met Vrienden voor een vijfjaarlijkse periodieke gift 

in geld 

 de database voor het vriendenbestand is ontworpen en gevuld 

 adressen en emailadressen zijn opgezocht en verbeterd 

 er is een Huishoudelijk Reglement vastgesteld 

 

Vriendenbestand 

Bij de start van de Stichting hebben we het bestaande vriendenbestand overgenomen. Dat 

bestand  bevatte 76 structurele Vrienden en 12 eenmalige Vrienden. Van de structurele 

Vrienden hebben er 64 door betaling van de vriendschapsfee te kennen gegeven de 

vriendschap te willen continueren. Eén eenmalige Vriend is  een structurele Vriend 

geworden. 

Aan het eind van het jaar konden we afsluiten met  85  Vrienden die hun bijdrage hadden 

voldaan. In december hebben zich nog ruim 10 Vrienden gemeld, die hun bijdrage in 2015 

voldoen. Het zal niet lang meer duren of we kunnen de 100ste Vriend verwelkomen. 

 

 

Acties 

Bestuursleden hebben ontmoetingen met vrienden en bekenden gebruikt om nieuwe leden 

te werven. Maar daarnaast zijn door het bestuur ook verschillende acties opgezet om de 

bestaande Vrienden te behouden en om nieuwe Vrienden te werven: 

 alle bestaande Vrienden zijn per brief geïnformeerd over de oprichting van de 

Stichting en bij die gelegenheid zijn zij verzocht hun bijdrage te voldoen; 

 bij het Prins Claus Concert (27 maart in Groningen) is een oproep gedaan Vriend te 

worden en is een bladzijde in het programmaboek gewijd aan het bestaan en de 

activiteiten van de Stichting; 

 Vrienden zijn uitgenodigd bij een aantal eindexamens in juni. Voorafgaand aan deze 

examens is geflyerd onder de bezoekers; 

 met behulp van studenten is actief geworven onder bezoekers van het concert ‘Brass 

Splendour’ (21 november in St. Jacobiparochie en 22 november in Groningen); 

 voor bestaande Vrienden is een VIP-ontvangst georganiseerd, voorafgaand aan het 

concert in de Martinikerk; 



 bij de kerstconcerten (13 december in Groningen en 14 december in Assen) is  door 

studenten actief geworven onder de bezoekers; 

 Vrienden die hun bijdrage nog niet hadden voldaan, hebben aan het eind van het jaar 

een herinnering gekregen. 

 

 

Financiële gegevens 

Het eerste exploitatiejaar is geëindigd met een positief resultaat van bijna € 3.500. Van 

vrienden en mecenassen hebben we ca. € 7.000 aan bijdragen ontvangen van 84 vrienden 

en mecenassen. Daarvan hebben we een eerste beurs (€ 1.906) verstrekt en hebben we 

bijna € 600 aan organisatiekosten gemaakt. Verder hebben we ruim € 1.000 opstartkosten 

gemaakt. 

 

 
 

Het bestuur streeft er naar om jaarlijks een bedrag van € 35.000 te werven bij vrienden, 

mecenassen, sponsoren en fondsen. De organisatiekosten willen we beperken tot maximaal 

5% van de inkomsten. Daarnaast wil het bestuur een beperkt werkvermogen aanhouden. 

Om dit te bereiken is een activiteitenplan opgesteld. De voortgang van de uitvoering daarvan 

wordt iedere bestuursvergadering besproken. 

 

 

De samenstelling van het Bestuur   

Het bestuur bestaat uit: 

 

Chris Fictoor, voorzitter 

Hugo Klomp, vice-voorzitter 

Rob Engelsman, secretaris 

Dick Hogendorf, penningmeester 

Annemarie Resink, bedrijfsleven 

Annette Timmer, marketing en pr 

 

Vanuit het MT van het conservatorium is Sipke Bakker toegevoegd als adviseur. 

 

debet credit

banksaldo 3.472 eigen vermogen 3.472

lasten baten aantal

verstrekte beurzen 1.906 € 30 vrienden 1.700 51

organisatiekosten 598 € 100 vrienden 2.820 28

opstartkosten 1.044 mecenassen 2.500 5

resultaat 3.472

totaal 3.548 totaal 7.020 84

Balans per 31-12-2014

Baten en lasten 2014


