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JAARVERSLAG 2019 

 

 

Inleiding 
Dit jaarverslag bevat een overzicht van de uitgevoerde activiteiten, een financiële 

verantwoording en overige gegevens die vanwege ANBI gepubliceerd worden voor zover 

deze niet elders op de website zijn vermeld. Het verslagjaar komt overeen met het 

kalenderjaar. Het bestuur is erkentelijk voor de financiële bijdrage van Vrienden en andere 

donateurs en voor bijdragen van vrijwilligers in de vorm van teksten voor de nieuwsbrieven, 

beheer van onze website en deelname aan de kascommissie. 

We hebben een enquête uitgevoerd onder de Vrienden om onze activiteiten te ijken. De 
respons geeft ons inzicht in wie onze Vrienden zijn, wat ze verwachten en hoe ze het werk 
van de Stichting waarderen. Ook al zijn de meeste Vrienden dik tevreden, het bestuur wil 
toch waar mogelijk consequenties aan de antwoorden verbinden. Met name fondswerving 
en communicatie zullen extra aandacht krijgen. 
 
Prins Claus Conservatorium beurzen- en prijzenfonds 
Donaties van Vrienden van het Prins Claus Conservatorium worden aangewend voor beurzen 
en prijzen voor studenten. 
 
De Stichting heeft zich ook in 2019 geconcentreerd op het beschikbaar stellen van beurzen 

aan talentvolle aankomende musici. Op advies van de Dean van het conservatorium, Harrie 

van den Elsen, hebben de volgende talenten een financiële bijdrage gekregen: 

• Stefan Nagler: master jazz piano  

• Kalina Vladovska: bachelor klassiek slagwerk  

• Ana Csukly: master klassiek viool 

• Rahel Anna Magdo: bachelor klassiek fluit  

• René Alejandro Gutièrrez Gonzalez: master klassiek viool 

• Anna Suzuki: master jazz zang  

• Cordelia Frommelt: bachelor Compositie, Muziek- en Studioproducties  

• Alexandra Ruisz: master klassiek viool 

  

Op het slotconcert van het Peter de Grote Festival in de Nieuwe Kerk op 3 augustus 2019 in 

Groningen was een groot aantal Vrienden getuige van het uitreiken van de VvPCC-prijs à 

€2.000,-. De winnaar is Nikolay Dimitrov, een Bulgaarse pianist van 17 jaar. Hij soleerde die 

week drie keer, met werken van Chopin en Debussy. Twee keer speelde hij in een 

kamermuziekensemble werken van de componisten Schnittke en Sjostakovitsj. Zijn 

pianospel maakte een verpletterende indruk op het publiek. Hier speelde een talentvolle, 

veelbelovende pianist. In september begon Nikolay aan het eerste jaar van het Prins Claus 

Conservatorium. 

 

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 
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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 2019 de volgende beurzen uitgegeven: 

• Alexandra Ruisz: master klassiek viool 

• Ana Csukly: master klassiek viool 

• Ignatio Ampurdanés Ruz: bachelor jazz drums 

• Sara Gonzales Pastor: master klassiek 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. In 2019 bleek een strijkstok met stempel Sylvestre niet aanwezig te zijn. Deze is 
verwijderd uit het register. 
 
Het Prchal-stipendium 
Het Prchal stipendium wordt aangewend voor activiteiten ten behoeve van cello-studenten. 
In 2019 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 2019 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. 
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Vrienden die € 100 of meer bijdragen ontvangen uitnodigingen voor concerten, maar ook 

voor bijzondere bijeenkomsten als masterclasses, examens, jazzavonden, 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. 

In 2019 zijn onder meer de volgende concerten en activiteiten aangeboden: 

 

Datum Concert Omschrijving 

8 en 9 
februari 

Prins Claus Concert 

Het Prins Claus Concert wordt jaarlijks georganiseerd 
door het Prins Claus Conservatorium, de 
Hanzehogeschool Groningen en het 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), een 
samenwerkingsverband van de drie noordelijke 
provincies en vier grote gemeenten. 

9 april 
New York Comes To 
Groningen 

Jazz concert met pianist John di Martino en drummer 
Eric Allen. 

14 april Sunday Morning Classics 
Gevarieerde kamermuziek onder leiding van Peter 
Stam 

26 juni Examen 
Francesca Pusceddu haalde voor haar  
bachelorexamen Sopraan een eindcijfer 10! 

27 juli Peter de Grote Festival 

Voor de officiële afsluiting van het Peter de Grote 
Festival worden de meest getalenteerde studenten en 
ensembles van de Summer Academy geselecteerd om 
te spelen. 

Vanaf 29 juli 
Orgelzomer Groningen 
2019 
 

In 2019 was het 300 jaar geleden dat de grote 
orgelbouwer Arp Schnitger stierf. Het was dus een 
Schnitgerjaar en in Groningen – dat een grote rijkdom 
aan Schnitgerorgels kent – is daar uitgebreid bij 
stilgestaan 

13 oktober Herfstconcert 

Een koperensemble o.l.v. Tijmen Botma 
en een ensemble o.l.v. Lisa Jacobs voerden 
werken uit van o.a. Dvořák, Mozart, 
Gershwin en Mancini. 

16, 17, en 24 
november 

Haydn Muziek Festival 
2019 

een jaarlijks muziekconcours voor 
kinderen van 6 t/m 12 jaar die minstens twee jaar 
muziekles hebben. 

21 november Masters in Concert 
Pianoduo docent en leerling: Igor Roma en Enrico 
Pace 

12 en 13 
december 

Kerstconcert Jaarlijks Kerstconcert 

 

Bovendien heeft de stichting vrijkaarten ter verloting ontvangen voor diverse 

Dorpskerkconcerten in Haren.   
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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 (tot zijn aftreden op 27 

september 2019); 

Ed Spanjaard, dirigent en pianist; 

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

 

De werving van nieuwe Vrienden 

Op 31 december 2019 telden we 188 Vrienden. Het blijft belangrijk om elke gelegenheid te 

baat te nemen om nieuwe Vrienden te werven. 

 

Het Bestuur 

In het jaar 2019 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 april, juli en november) 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 2019 over te maken. 

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoedingen. 

 

Financieel verslag 2019 

 

Balans 2019 

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

 

TOELICHTING 

De waarde van de instrumenten is licht gestegen. Dit komt omdat er vorig jaar een optelfout 

zat in deze post van € 4.000. Bij de overdracht van het Studentenfonds naar de Vrienden 

bleek 1 strijkstok niet meer in het bezit van de stichting Studentenfonds te zijn. Deze is  

afgeboekt in 2019. Verder is de openstaande lening voor een deel afgelost.   
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De bestemming van het eigen vermogen is als volgt: 

 
 

Exploitatierekening 2019 

 
 

TOELICHTING 

Er is in 2019 geen gebruik gemaakt van het J. Donald Harrisfonds. Ook is er weinig gebruik 

gemaakt van de mogelijkheden die het studiefonds biedt. De verwachting is dat in 2020 hier 

verandering in komt.  

 

Op 28 juni 2020 heeft de kascommissie, bestaand uit Michiel Witkamp, Elmer Koole en Kees 

Swagerman de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden.  
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De samenstelling van het Bestuur   

Het bestuur van de Stichting dat in het register van de Kamer van Koophandel is 

ingeschreven bestaat op 31 december 2019 uit:  

Pieter Sijpersma, voorzitter 

Hugo Klomp, vicevoorzitter en 2e penningmeester 

Paul Hogewoning, secretaris 

Doede de Vries, penningmeester 

Annemay Bock, 2e secretaris en Vriendencontacten 

Annette Timmer, marketing en pr 

 

Daarnaast zijn vanuit het Prins Claus Conservatorium toegevoegd: 

Sipke Bakker, adviseur vanuit het MT van het conservatorium 

Bram van der Veen, student-lid 

Wia Aalders, communicatie en PR 

Jorijn Storm, PR  

 


