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Inleiding 
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. 

Onze Stichting heeft in 2018 de activiteiten, financiële balans en exploitatie van de Stichting 
Studenten Fonds van het Prins Claus Conservatorium overgenomen. Wij zijn daardoor 
verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van het voormalige 
Studentenfonds, te weten het beheer en toekennen van middelen uit het Activiteitenfonds, 
het Instrumentenfonds en het Prchal stipendium. Na de hiervoor benodigde 
statutenwijziging van 29 juni 2018 kan de ANBI-status worden gecontinueerd. 
In het jaar 2018 heeft bestuurslid Herman Roose wegens drukke werkzaamheden zijn functie 

neergelegd.  

 
Prins Claus Conservatorium beurzen- en prijzenfonds 
Donaties van Vrienden van het Prins Claus Conservatorium worden aangewend voor beurzen 
en prijzen voor studenten. 
 
Op verzoek van de Dean heeft de Stichting zich ook in 2018 geconcentreerd op het 

beschikbaar stellen van beurzen aan talentvolle aankomende musici: 

• Gosia Maj: master jazz zang 

• Ibola Vorosvary: master altviool 

• Jesus Hernandez: bachelor zang 

• Juan Pedro Sánchez Granados: bachelor contrabas 

• Francesca Pusceddu: bachelor zang 

• Kirill Dumchenko: bachelor jazz gitaar 

• Judit Subirana Muntada: bachelor zang 

• Jesus Hernandez: bachelor zang 

• Ana Csukly: master viool 

 

Op het slotconcert van het Peter de Grote Festival in de Nieuwe Kerk op 4 augustus 2018 in 

Groningen konden we aan violiste Eline de Vries de Vrienden van het Prins Claus 

Conservatorium Award overhandigen. 

 

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. 

 
  



Het Labberté-Hoedemakerfonds 
Uit het Labberté-Hoedemakerfonds zijn in 2018 de volgende beurzen uitgegeven: 

• Stanimir Lambov: bachelor jazz gitaar 

• Alexandra Ruisz: master viool 

• Ana Csukly: master viool 

• Ignatio Ampurdanés: bachelor jazz drums 

• Gediminas Zamulskis: master contrabas 

• René Alejandro Gutièrrez Gonzalez: master viool 
 
Activiteitenfonds 
In de periode dat onze Stichting het beheer heeft overgenomen zijn geen activiteiten 
ondersteund. 
 
Instrumenten fonds 
Instrumenten worden in bruikleen gegeven aan het PCC. Hiervan wordt een register 
bijgehouden. 
 
Het Prchal-stipendium 
Het Prchal stipendium wordt aangewend voor activiteiten ten behoeve van cello-studenten. 
In 2018 is geen aanspraak gemaakt op het stipendium. 
 
J. Donald Harris Fonds 
Dit legaatfonds heeft als doelstelling: “In het kader van wetenschappelijk onderzoek 
instrumentaal onderwijs aan CI-gebruikers (CI=Cochleaire Implantaat) te faciliteren 
bijvoorbeeld door instrumenten beschikbaar te stellen en/of lessen te betalen.”. In 2018 is 
geen aanspraak gemaakt op het fonds. 
 
Van der Leen Stipendium 
Dit fonds heeft als doelstelling: “Het financieel ondersteunen van Frysk muziektalent. Het 
betreft klassiek of jazz zang en/of koordirectie en een connectie met Fryslân.” Bij 
beschikbaar komen van fondsen zal het bestuur zich buigen over de realisatie van het doel. 
 
Lleefsteenfonds 
De Stichting heeft in 2017 een legaat aanvaard. Dit legaat zal bij beschikbaar komen worden 
aangewend onder de naam Lleefsteenfonds voor ondersteuning van jeugdig strijkerstalent 
van het Prins Claus Conservatorium. 
 

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. 

 

Datum Concert 
30-euro 
of meer 

100-euro 
of meer 

 

16 februari  NYctG (David Binney)  X 
Loting onder VIP-
vrienden 

17 februari Sjostakovitsj (Assen) X X 
Voor alle Vrienden extra 
concert 

18 februari Sjostakovitsj (Groningen) X X 
Voor alle vrienden extra 
concert 

4 maart 
Dorpsconcert  Haren 
(Lotus de Vries) 

X X 
Kaartjes via externe 
relatie / loting 

12 maart 
Muzikale Lezing Matthäus 
Passion 

 X 
Speciaal voor VIP-
vrienden 

6 april Hermitagekwartet x x 
Kaartjes via externe 
relatie / loting 

7 april Hermitagekwartet x X 
Kaartjes via externe 
relatie / loting 

10 april NYctG (Steve Nelson)  X 
Loting onder VIP-
Vrienden 

12 april  
Prins Claus Concert 
(Groningen) 

X X Onderdeel pakket 

13 april 
Prins Claus Concert 
(Leeuwarden) 

X X Onderdeel pakket 

21 juni 

VIP-bijeenkomst 
(eindexamen Nil 
Doménech Fuertes + 
inleiding Jan Ype Nota) 

 X 
Speciaal voor VIP-
Vrienden 

25 juni  
VIP-bijeenkomst 
(eindexamen Austeja + 
inleiding Jan Gerd Krüger) 

 X 
Speciaal voor VIP-
Vrienden 

4 augustus Slotconcert PdG-festival  X 
Speciaal voor VIP-
Vrienden 

30 oktober NYctG (Boccato)  X 
Loting onder VIP-
Vrienden 

15 november  Dorpsconcert Haren X X 
Kaartjes via externe 
relatie / loting 

19 december  NYctG (Ben van Gelder)  X 
Loting onder VIP-
Vrienden 

 

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. 

  



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 

Op 31 december 2018 telden we 204 Vrienden. Het blijft belangrijk om elke gelegenheid te 

baat te nemen om nieuwe Vrienden te werven. 

 

Het Bestuur 

In het jaar 2018 heeft het Bestuur zes 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 januari, juni en oktober) die goed ontvangen 

zijn. Middels de website en Facebook wordt informatie over onze Stichting gedeeld. 

Daarnaast is aan donateurs in een aantal mailingen gewag gemaakt van de mogelijkheid 

concerten bij te wonen en is de Vrienden verzocht hun bijdrage over 2018 over te maken. 

 

Financieel verslag 2018 

 

Balans 2018 

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

 

In 2018 is de Stichting Studentenfonds Prins Claus Conservatorium opgeheven en zijn de 

bezittingen overgedragen aan Stichting Vrienden van het Prins Claus Conservatorium. Deze 

bezittingen bestonden uit instrumenten en gelden. Naast deze toename is ook het J. Donald 

Harrisfonds in het leven geroepen, waarvan de gelden zijn ondergebracht bij de Stichting 

Vrienden van het Prins Claus Conservatorium. Dit heeft ertoe geleid dat de reserves voor een 

groot deel bestemd zijn en niet vrij beschikbaar. Van de vaste buffer is maximaal € 25.000 

beschikbaar om eventueel instrumenten aan te schaffen, mocht dit nodig zijn. Het vrij 

besteedbaar deel bedraagt €12.880. 

  



De verdeling is als volgt: 

 

 
 

Exploitatierekening 2018 

 

 
 

Aan de lastenkant de meeste posten redelijk conform begroting. De wervingskosten zijn 

lager uitgekomen dan begroot, de organisatiekosten daarentegen zijn hoger. De hogere 

organisatiekosten vloeien voort uit het aanpassen van de statuten in verband met het 

samengaan met de Stichting Studiefonds Prins Claus Conservatorium en het onderbrengen 

van het J. Donald Harris fonds bij de Stichting Vrienden van het Prins Claus Conservatorium. 

 

Aan de batenkant vallen de andere inkomsten op. Dit komt door de overdracht van de 

bezittingen van de Stichting Studentenfonds en de inkomsten bestemd voor het J. Donald 

Harrisfonds.  

 

Het studentenfonds had in 2018 geen uitgaven in de periode dat de Stichting de 

verantwoordelijkheid droeg. Het J. Donald Harrisfonds heeft ook nog geen uitgaven gedaan. 

 

Op 1 maart 2019 heeft de kascommissie, bestaand uit C. Swagerman, E.H. Koole en M. 

Witkam de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. 

 

  



De samenstelling van het Bestuur   

Het bestuur bestaat op 31 december 2018 uit:  

Pieter Sijpersma, voorzitter 

Hugo Klomp, vicevoorzitter en 2e penningmeester 

Paul Hogewoning, secretaris 

Doede de Vries, penningmeester 

Annemay Bock, 2e secretaris en ledencontact 

Annette Timmer, marketing en pr 

 

Daarnaast is Bram van der Veen student-lid en is vanuit het MT van het conservatorium 

Sipke Bakker toegevoegd als adviseur.  

 


