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Inleiding 
Begin 2017 hebben secretaris Rob Engelsman en penningmeester Dick Hogendorf het 

bestuur verlaten, respectievelijk wegens een verhuizing naar Den Haag en de afloop van de 

zittingstermijn. Kort daarop gaf de voorzitter Chris Fictoor aan, dat hij wegens drukke 

werkzaamheden zijn functie neerlegt. Studentlid Hugo Sloterdijk is 2017 afgestudeerd aan 

ons Conservatorium. De ontstane vacatures zijn ingevuld door voorzitter Pieter Sijpersma, 

secretaris Paul Hogewoning, penningmeester Doede de Vries en studentlid Bram van der 

Veen. De Stichting is dankbaar voor de inzet van de aftredende bestuursleden en heeft het 

volste vertrouwen dat het Bestuur met deze nieuwe functionarissen aan een gezond bestaan 

van de Stichting kan werken. 

Bijdragen van vrijwilligers in de vorm van teksten voor de nieuwsbrieven, beheer van onze 

website en deelname aan de kascommissie, hebben ons zeer goed geholpen. 

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. Het geld zal bij het slotconcert van het Peter de Grote Festival worden gebruikt in 
de vorm van de Prijs van de Vrienden van het Prins Claus Conservatorium.  

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 de heer en mevrouw Labberté 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 

In principe zijn het Bestuur van onze Stichting en het Bestuur van de Stichting 

Studentenfonds overeengekomen om de middelen en de activiteiten van de Stichting 

Studentenfonds onder te brengen bij onze Stichting. Hiermee wordt beoogd een stevige en 

stabiele voorziening te creëren ten behoeve van studenten aan het Conservatorium. Het 

streven is deze bundeling van krachten in 2018 te effectueren. 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. 

 

 



Cello 

In 2017 heeft mevrouw Ockhuijsen de cello van haar overleden echtgenoot overgedragen 

aan onze Stichting. De cello is dankbaar in ontvangst genomen. Op voorspraak van docent 

Jan Ype Nota is de cello ter beschikking gesteld aan Rodrigo Jerónimo. Hij zal de cello tot aan 

zijn eindexamen in mei 2018 bespelen. 

 

Lleefsteenfonds 

De Stichting heeft in 2017 een legaat aanvaard. Zodra dit legaat beschikbaar komt, zal het 

worden aangewend onder de naam Lleefsteenfonds. 

 

De resultaten 

Op verzoek van de Dean heeft de Stichting zich ook in 2017 geconcentreerd op het 

beschikbaar stellen van beurzen aan talentvolle aankomende musici. In 2017 konden we 

onderstaande beurzen beschikbaar stellen en een aantal prijzen uitreiken. De gelukkigen 

waren:  

 

Naam  Bachelor of master Studie Land 

Jesus Hernandez  b zang klassiek  Spanje 

Tobias Gradenwitz  b CMS  Duitsland  

Juan Pablo Sanchez Granados  b contrabas klassiek  Colombia  

Francesca Pusceddu  b viool klassiek  Italië  

Sarah van Eijk b viool klassiek  Italië  

Simon Haakmeester Naip Slagwerk klassiek Nederland 

Azusa Yamaki M Piano Japan 

Marta Lovas B viool Hongarije 

Gosia May M Zang Jazz Polen 

Ibolya Vorosvary M Altviool Hongarije 

Roberto Pistolesi M Dr jazz Italië  

Winnaar Labberté-Hoedemaker prijs: 

Enzo Kok  Viool  

Eleanora Willauer  Cello  

Iris van Nuland  Viool  

Winnaar van de Vriendenprijs: 

Lotus de Vries (altviool) b altviool  Nederland  

 

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 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. Telkenmale zijn er spontane reacties van de 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 

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 introducees twee extra vrijkaarten voor het Prins Claus Concert aanvragen 

en de (bedrijfs-)naam wordt, indien gewenst, vermeld op onze site en in onze nieuwsbrief.  

 

 

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” (NTctG). Daar is 

een overstelpende belangstelling voor. 

 

Concert/evenement Datum 30 euro of meer 100 euro of meer 

Eindexamen Hugo 
Sloterdijk 

27-01-2017   VIP 

Prins Claus Concert  10/11-02-2017 Pakket pakket 

Koffie klassiek 50-03-2017   loting 

Koffie Klassiek 02-04-2017   Loting 

NYctG 6/4 06-04-2017   Loting 

Spring Variations 20/21-04-2017 Extra voor 30-
vrienden 

Extra voor alle 
vrienden 

Requiem Mozart 04-05-2017 werfactie voor 30-
vrienden 

Speciaal voor VIP + 
werfactie 

Koffie Klassiek 15-05-2017   loting 

VIP-avond + Celine 
Brugman 

19-06-2017   Speciaal voor VIP 

Slotconcert PdG aug 04-08-2017   Speciaal voor VIP 

VIP-avond + NAIP 27/9 27-9-2017   Speciaal voor VIP 

Dorpskerkconcert 22/10 22-10-2017 Kaartjes via externe 
relatie / loting 

Kaartjes via externe 
relatie / loting 

NYctG 31/10 31-10-2017   loting 

Schnitger festival nov 04-11-2017   Kaartjes via externe 
relatie / loting 

Dorpskerkconcert 26/11 26-11-2017 Kaartjes via externe 
relatie / loting 

Kaartjes via externe 
relatie / loting 

Kerstconcert 15/12 15-12-2017 Pakket pakket 

NYctG  19/12 19-12-2017   loting 



 

Raad van Aanbeveling 

In 2017 is de Raad van Aanbeveling geïnstalleerd en aan de slag gegaan als ambassadeur van 

het Conservatorium en van ons. De Raad van Aanbeveling bestaat uit de volgende personen: 

Peter den Oudsten, burgemeester van Groningen; 

Miranda van Kralingen, operazangeres en tot eind 2016 intendant Opera Zuid; 

Ed Spanjaard, dirigent en pianist; 

Jacob te Veldhuis (Jacob TV), avant-popcomponist. 

 

De werving van nieuwe Vrienden 

Door de komst van 114 nieuwe Vrienden is het Vriendenbestand toegenomen tot 257. Wij 

mochten een groot aantal Vrienden verwelkomen, omdat bestuur en alle bewoners van 

serviceappartementencomplex Residentie De Wijert Vriend zijn geworden.  

Helaas hebben we afscheid genomen van 20 Vrienden; hun Vriendschap is vanwege diverse 

redenen niet verlengd (opzegging, verhuizing, overlijden). Het blijft dus belangrijk om elke 

gelegenheid te baat te nemen om nieuwe Vrienden te werven. 

 

Het Bestuur 

In het jaar 2017 heeft het Bestuur acht keer integraal vergaderd. Daarnaast zijn er in 

wisselende samenstellingen bijeenkomsten geweest over onderwerpen als de nieuwsbrief, 

Studentenfonds, toekomstvisie, ledenwerving, enz.  

Er werden drie nieuwsbrieven uitgebracht (in februari, mei en oktober) die goed ontvangen 

zijn. Daarnaast is aan de leden in een aantal mailings de mogelijkheid geboden concerten bij 

te wonen. 

 

De samenstelling van het Bestuur   

Het bestuur bestaat op 31 december 2017 uit:  

Pieter Sijpersma, voorzitter 

Hugo Klomp, vicevoorzitter en 2e penningmeester 

Paul Hogewoning, secretaris 

Doede de Vries, penningmeester 

Annemay Bock, 2e secretaris, ledencontact en communicatie 

Annette Timmer, marketing en pr 

Bram van der Veen, student-lid 

 

Vanuit het Management team van het conservatorium is Sipke Bakker toegevoegd als 

adviseur.  



31-12-17 31-12-16 31-12-17 31-12-16

saldo spaarrekening € 53.734 € 56.215 eigen vermogen januari € 58.749 € 3.974

saldo lopende rekening € 2.178 € 2.535 vermogenstoename € 3.202- € 54.775

instrumenten € 12.000 € 0 instrumenten € 12.000 € 0

nog te ontvangen € 50-

reeds ontvangen 2018 € 415 € 0

€ 67.912 € 58.749 € 67.912 € 58.749

begr 2017 2017 2016 begr 2017 2017 2016

vriendenbeurzen € 9.000 € 7.000 € 9.950 € 30 vrienden € 3.500 € 6.160 € 2.880

 prijzen L-H fonds € 4.000 € 4.000 € 100 vrienden € 6.000 € 5.570 € 5.590

uitkering uit geoormerkte giften € 2.000 € 2.000 € 2.000 mecenaat € 4.000 € 2.500 € 3.100

beurzen L-Hfonds € 4.000 € 2.000

wervingskosten € 500 € 592 € 100 bestemde giften € 8.000 € 44.000

website € 120 € 110 € 138 giften € 12.000 € 11.260

organisatiekosten € 200 € 1.449 € 231 cadeaubon € 350

andere inkomsten € 20 € 15

bijdrage 2018 € 65

overschot € 19.163 € 54.776 tekort € 6.320

totaal € 19.820 € 34.315 € 67.195 € 19.820 € 34.315 € 67.195

Balans

bezittingen vermogen

Exploitatierekening

lasten baten
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