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Inleiding 
Na een succesvol startjaar in 2014 stond 2015 in het teken van consolidatie van de 

resultaten van 2014 én een stevige uitbreiding van het aantal leden. Beide zijn geslaagd.  

Met de komst van Annemay Bock als tweede secretaris is het Algemeen Bestuur van de 

Stichting verder versterkt. We waren blij met de inzet van vrijwilligers voor het alumnibeleid. 

Ook de bijdragen van een vrijwilliger in de vorm van teksten voor de Nieuwsbrief en de flyer, 

alsmede de inbreng van de kascommissie, hebben ons zeer goed geholpen. 

 

De resultaten 
Op verzoek van de Dean heeft de Stichting zich geconcentreerd op het beschikbaar stellen 

van beurzen aan talentvolle aankomende musici. Hadden we voor dat doel in 2014 

voldoende middelen om één student een beurs te verlenen, in 2015 konden we vier beurzen 

toekennen. De gelukkigen waren: 

Juan Pablo Sanchez Granados; eerstejaars bachelor klassiek contrabas.  

Suntae Kim; eerstejaars bachelor elektrische gitaar (jazz).  

Sirita Zuraskaité; eerstejaars master NAIP. 

Francesca Pusceddu; eerstejaars bachelor viool.  

Het stemt tot tevredenheid dat we dankzij de bijdragen van de Vrienden tot dit resultaat 

konden komen. In een tijdsgewricht waarin de demografische ontwikkeling een dalend 

aantal jongeren van 18 tot 21 jaar laat zien, is het van groot belang dat ons conservatorium 

voldoende studenten behoudt om het brede en kwalitatief goede aanbod te handhaven. 

 

De kwaliteit van ons conservatorium 
Dit jaar hebben we gecheckt of onze leus dat het Prins Claus Conservatorium tot de beste in 

Nederland behoort nog waargemaakt wordt. De Keuzegids 2015 geeft aan dat het PCC voor 

de opleiding Muziek in de top 5 zit, maar niet alle genoemde instellingen zijn vergelijkbaar. 

Conclusie: van de "echte" conservatoria behoren wij tot de top 3.  

Voor de opleiding Docent Muziek van het PCC staan wij bovenaan (100/100), onmiddellijk 

gevolgd door Maastricht (98/100), en dan Tilburg (88/100) en Amsterdam (82/100). Over 

Docent Muziek is er nog de quote uit de Keuzegids: "De Hanzehogeschool in Groningen mag 

zich rekenen tot de beste opleidingen in het hbo. Er lopen uitstekende docenten rond en ook 

de communicatie en informatievoorziening krijgen lof van de studenten." Waarvan akte. 

 

Het alumnibeleid 
Alumni (en hun ouders) kunnen voor ons vriendenbestand van grote betekenis zijn. Daarom 

is er met behulp van vrijwilliger Vera Kerremans een opzet gemaakt om voor het Prins Claus 

Conservatorium een alumnibeleid te ontwikkelen. Dit plan is door de directie van het 

conservatorium met enthousiasme begroet. De verdere invulling is afhankelijk van de 

technische mogelijkheden met behulp van social media. Daarvoor heeft het conservatorium 



de ondersteuning nodig van de centrale diensten van de Hanzehogeschool. We hopen dat in 

2016 gestart kan worden met het registreren van alumni. 

 

De concerten 
Onze ‘contraprestatie’ bestaat uit het aanbod van concerten en evenementen die voor de 

Vrienden gratis toegankelijk zijn. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. In 2015 zijn de 

Vrienden uitgenodigd voor het Master Gala, het herfstconcert onder leiding van Johannes 

Leertouwer, en de 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. 

Nieuw dit jaar was het aanbod om gezamenlijk een paar examens bij te wonen. Daar is 

bescheiden op gereageerd.  Bij een van de examens ontstond spontaan het idee om achter 

de schermen te kijken onder leiding van Chris Fictoor. Dat bleek een verrassend goede keuze 

te zijn. We proberen dat in 2016 te herhalen. 

Voor de jazzliefhebbers hebben we van de directie van De Oosterpoort een beperkt aantal 

vrijkaarten gekregen voor de concerten van “New York comes to Groningen”. Daar is een 

overstelpende belangstelling voor. 

 

De werving van nieuwe Vrienden 
Door de komst van 54 nieuwe Vrienden is het Vriendenbestand met 65 % toegenomen. 

Helaas hebben we ook een aantal afmeldingen ontvangen, vooral door verhuizing, de hoge 

leeftijd en een geval van overlijden. Het blijft dus belangrijk om bij elke gelegenheid nieuwe 

Vrienden te werven. 

In het najaar hebben we ervoor gekozen een kwartiermaker aan te stellen die de coördinatie 

heeft van de wervingsactiviteiten bij de concerten. De keus is gevallen op vierdejaars 

bachelor student Somar Sharbat, die met een team van medestudenten de bezoekers van de 

concerten benadert om Vriend te worden. Een professionele  flyer, tot stand gekomen met 

veel inzet van de hand van Vriend en vrijwilliger Willem Muste, ondersteunt de werving. Dit 

blijkt een succesvolle formule te zijn. In het najaar hebben we 26 nieuwe Vrienden mogen 

verwelkomen.  

 

Een nieuwe website 
Een ander middel om nieuwe Vrienden te werven is een goede zichtbaarheid op internet. 

Tot op heden is de website van de Vrienden ondergebracht bij de website van het Prins 

Claus Conservatorium zelf. Een goede plek, omdat we willen benadrukken dat de Vrienden 

er zijn ten behoeve van het conservatorium. De website op deze plaats heeft ook een ander 

belangrijk doel: om een ANBI-instelling te mogen blijven moet de financiële verantwoording 

en het bestuursverslag gepubliceerd  worden. 

Echter, wie onze website zoekt, moet beschikken over doorzettingsvermogen. Daarom 

hebben we besloten om naast de huidige site ook een eigen website te ontwikkelen op 

www.vriendenpcc.nl. Dankzij de hulp  van een professioneel vrijwilliger, Gerard Salomons, 

vertrouwen wij erop dat deze site in 2016 operationeel zal zijn. 

 

http://www.vriendenpcc.nl/


Het Bestuur 
Het Bestuur heeft in het verslagjaar vijf keer integraal vergaderd over uiteenlopende 

onderwerpen. Daarnaast zijn er in wisselende samenstellingen bijeenkomsten geweest: het 

Dagelijks Bestuur, de redactie van de Nieuwsbrief, de voorbereidingscommissie voor de 

website, de commissie alumnibeleid, enz. Naast de al genoemde initiatieven heeft het 

bestuur besloten een Comité van Aanbeveling in het leven te roepen. Daarvoor werden aan 

het eind van het verslagjaar de eerste leden benaderd. Naar verwachting zal dit Comité 

vroeg in 2016 van start kunnen gaan. 

Er werden drie Nieuwsbrieven uitgebracht ( in januari, mei en september) die goed 

ontvangen zijn. Daarnaast is aan de leden in een aantal mailings gewag gemaakt van de 

mogelijkheid concerten bij te wonen en is de Vrienden verzocht hun bijdrage over 2015 over 

te maken. 

 

Financiële gegevens 
Door het bestuur is besloten vooralsnog af te zien van incasso van de bijdrage. Het 

ledenbestand is zo overzichtelijk dat met een betaalverzoek en eventueel een 

betalingsherinnering op eenvoudige wijze de bijdragen van de Vrienden kunnen worden 

geïnd. 

 

 

Financieel verslag 2015 
Het tweede exploitatiejaar is geëindigd met een positief resultaat van € 502. Van vrienden en 

mecenassen hebben we ca. € 8.774 aan bijdragen ontvangen. Daarvan hebben we vier beurzen 

kunnen verstrekken (samen € 7.500) en hebben we € 772 kosten gemaakt. De stichting heeft nu een 

banksaldo van € 3.974.  

 
Deze cijfers zijn nader gespecificeerd in de middelste kolommen van onderstaande balans en exploitatierekening. In de 

rechterkolommen staan de vergelijkende cijfers van 2015 en in de linker de begroting 2016.  

 
 

De vriendenbijdragen zijn in 2015 met ca. € 1.750 toegenomen van € 7.020 naar € 8.774. In 2014 

waren er 84 bijdragen en in 2015 119. In het wervingsplan van januari 2016 wordt in 2016 een groei 

voorzien naar ruim 200 vrienden. Op het moment van opmaken van deze balans zitten we al op 134 

vrienden.  Ten opzichte van het bestaande wervingsplan is dan nog een groei nodig van ca. 70 

vrienden.  

begr 2016 31-12-2015 31-12-2014 begr 2016 31-12-2015 31-12-2014

banksaldo spaarrekening 4.000€           3.200€        -€                  Eigen vermogen januari 3.974€           3.472€        -€                  

lopende rekening 24€                 774€            3.472€         toename 2015 50€                 502€            3.472€         

4.024€           3.974€        3.472€         Eigen vermogen december 4.024€           3.974€        3.472€         

begr 2016 2015 2014 begr. 2016 2015 2014

uitkeringen beurzen 15.000€         7.500€        1.906€         € 30 Vrienden 4.000€           2.354€        1.700€         

€ 100 vrienden 6.000€           4.420€        2.820€         

opstartkosten 1.044€         Mecenaat 6.000€           2.000€        2.500€         

wervingskosten 750€              725€            192€            Andere baten

website 100€              -€                 -€                  

organisatiekosten 100€              47€              406€            

overschot 50€                 502€            3.472€         

totaal 16.000€         8.774€        7.020€         totaal 16.000€         8.774€        7.020€         
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De kosten van de stichting bestaan vooral uit wervingskosten voor de inzet van wervende studenten 

op de locaties waar concerten worden gegeven. Het blijkt dat de groei van het aantal vrienden voor 

het grootste deel het gevolg is van de inzet van deze studenten. Zo hebben de laatste kerstconcerten 

ten minste 17 nieuwe vrienden opgeleverd (die samen jaarlijks € 1.360 bijdragen). 

 

In 2016 starten we een eigen website. De hostingkosten daarvan bedragen jaarlijks ca. € 100. 

De andere organisatiekosten zijn minimaal en bestaan uit bankkosten en incidentele kantoorkosten. 

In 2014 was deze post hoog door een vriendenbijeenkomst, voorafgaand aan een concert in de 

Martinikerk. Dat hebben we in 2015 niet weer op deze manier gedaan. 

Het bestuur wil voor 2016 vasthouden aan een buffer (banksaldo) van rond de € 4.000. 

Als de begroting 2016, zoals hierboven kan worden gerealiseerd kunnen we wellicht de beurzen 

verder verhogen naar een bedrag van ca. € 15.000. 

 

De samenstelling van het Bestuur   
Het bestuur bestaat op 31 december 2015 uit: 

 

 Chris Fictoor, voorzitter 

 Hugo Klomp, vicevoorzitter en 2e penningmeester 

 Rob Engelsman, secretaris 

 Dick Hogendorf, penningmeester 

 Annemarie Resink, bedrijfsleven 

 Annette Timmer, marketing en pr 

 Annemay Bock, 2e secretaris 

 

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

 

begr 2016 2015 2014 toen. 14>15 %

€ 30 Vrienden 133 71 51 20 39%

€ 100 vrienden 60 44 28 16 57%

Mecenaat 12 4 5 -1 -20%

205 119 84 35 42%

AANTAL BIJDRAGEN


