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Naam van de vereniging 
 

De Vereniging Vrienden van het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest  

 

Kamer van Koophandel 
 

RSIN (unieke Kamer van Koophandel nummer): 40.53.38.87 

 

Contactgegevens 
 

Gabriel Metsustraat 16  

1071EB Amsterdam 

T: 020 – 3051099 

E: info@concertvrienden.nl 

 
 

Statutaire doelstelling 
De statutaire doelstelling van de Vereniging Vrienden luidt als volgt:  

 

De Vereniging stelt zich ten doel de behartiging en bevordering van de belangen van Het Concertgebouw 

en het Koninklijk Concertgebouworkest onder meer door het bijeenbrengen en bundelen van de belangen 

van het concertpubliek, het optreden als spreekbuis namens het concertpubliek en het bevorderen van 

contact tussen concertpubliek en de uitvoerenden. Tevens stelt de Vereniging ten doel de bevordering van 

de muziekbeoefening en muzikale ontwikkeling in Nederland en Amsterdam in het bijzonder. Zij tracht dit 

doel onder andere te bereiken door het organiseren, bevorderen en steunen van muziekuitvoeringen, het 

uitgeven van het muziektijdschrift Preludium, alsmede door het verstrekken van financiële steun aan Het 

Concertgebouw N.V. en het Koninklijk Concertgebouworkest. 

 

 
Hoofdlijnen actuele beleidsplan 
In het huidige beleidsplan ligt de focus op de volgende punten:  

 

• Vergroten van het ledenbestand door werving van nieuwe leden en abonnees in de verschillende 

leeftijdscategorieën. Met als doel een zo groot mogelijke groep mensen via een lidmaatschap te 

verbinden met Het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest. Voor kinderen, 

jongeren en jongvolwassenen tot 35 jaar wordt dit gedaan onder de labels Entrée en Entrée 

junior.  

• Vergroten van de betrokkenheid van leden door het organiseren van eigen concerten en events, 

inspirerende communicatie en een persoonlijke uitstraling door musici, staf en bestuur.  

• De activatie van leden door hen te stimuleren concerten te bezoeken en hen zoveel mogelijk 

gepaste suggesties te doen middels een aantrekkelijke concertselectie. 

• Een bijdrage te leveren aan de fondsenwerving van gebouw en orkest door Vrienden te wijzen op 

de mogelijkheden tot nalaten aan beide instellingen. 
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Bestuurssamenstelling  
Het bestuur komt tenminste viermaal per jaar in vergadering bijeen. Regelmatig terugkerende 

onderwerpen zijn onder meer de activiteiten, ledenzaken, financiën, Preludium, Entrée en de 

samenwerking met Gebouw en Orkest. Er is een dagelijks bestuur (DB), bestaande uit Willemijn Maas, 

Paul Stork en Jikkemien Bloembergen, bijgestaan door Rutger Brouwer (manager van het bureau), dat 

vergaderingen voorbereidt en de lopende zaken regelt. De bestuursvergaderingen werden tevens 

bijgewoond door Job Noordhof als afgevaardigde namens de directie van Het Koninklijk Concertgebouw 

en David Bazen namens de directie van het Koninklijk Concertgebouworkest. Namens het bestuur van 

Entrée waren Marlies de Boer en Anneke Hardick betrokken.  

 

Het bestuur is onbezoldigd. Leden van het bestuur treden periodiek af. Benoemingen en eventuele 

herbenoemingen gebeuren voor een termijn van drie jaar tot een maximum van drie termijnen. De 

samenstelling van het bestuur was in seizoen 2018 - 2019 als volgt: 

 

Jikkemien Bloembergen, secretaris, 2020 (herbenoembaar) 

Marlies de Boer (namens Entrée) 

Jet Bussemaker (namens Het Koninklijk Concertgebouw N.V.)  

Fleur Dujardin, bestuurslid, 2020 (herbenoembaar) 

Rémy François, bestuurslid, 2020 (herbenoembaar) 

Pieter Sloetjes (namens Entrée) 

Geneviève Ho Sam Sooi, bestuurslid, 2022 (herbenoembaar) 

Willemijn Maas, voorzitter, 2020 (herbenoembaar) 

Paul Stork, penningmeester, 2021 (herbenoembaar) 

Fons van Westerloo (namens Stichting Koninklijk Concertgebouworkest) 
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Activiteitenverslag 

 

Leden- en abonneewerving 

 

Net zoals in eerdere jaren is er een flinke inspanning verricht voor de werving van nieuwe leden. We 

sluiten het seizoen af met iets meer Vrienden dan in het seizoen ervoor.  

 

De werving onder jongeren door Entrée liep voorspoedig. De uitval in deze groep is traditioneel echter ook 

vrij groot. Afgelopen seizoen werden er voor het eerst Entrée-Junior-leden geworven. Entrée-leden zijn niet 

betalend lid van de Vereniging Vrienden.  

 

Zowel Vrienden als Entrée hebben de afgelopen vijf jaar een groei doorgemaakt in het aantal leden, dat in 

seizoen 2018 – 2019 gezamenlijk boven de 23.000 uitkomt.  

  

 

 

 

Werving abonnees Preludium 

Het vernieuwde Preludium was aanleiding voor een grote wervingsactie voor nieuwe abonnees. Deze 

wervingsactiviteiten zijn voornamelijk geconcentreerd rondom het verschijnen van het vernieuwde blad in 

september 2018. Het resultaat was positief. Ruim 1000 nieuwe abonnees hebben zich aangemeld en voor 

het eerst in vijf jaar is er weer een groei in het abonnee bestand gerealiseerd. 

 

Preludium nieuwe vormgeving 

Preludium is met ingang van seizoen 2018 – 2019 in vernieuwde vorm verschenen. In samenwerking met 

bureau Vruchtvlees is een nieuw ontwerp gemaakt. Het blad is iets groter geworden om de leesbaarheid te 

bevorderen. Daarnaast is de opmaak toegankelijker en overzichtelijker gemaakt om verschillende 

publieksgroepen te kunnen bedienen. Inhoudelijk zijn rubrieken aangepast waarbij een grotere 

toegankelijkheid het uitgangspunt is geweest, zonder aan diepgang in te boeten. Aan het eind van het 

seizoen is een onderzoek uitgestuurd onder een deel van de abonnees om de meningen over de 

verschillende onderdelen en het gebruik van Preludium te peilen.  Het blad wordt hoog gewaardeerd met 
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gemiddeld een 8. Verbeterpunten zitten hem in specifieke rubrieken. Daarnaast geeft een deel (20%) van 

de lezers aan het nieuwe formaat minder handig te vinden om mee te nemen naar een concert.  

 

Close-up 

Tijdens het seizoen 2018 - 2019 werden zes kamermuziekconcerten georganiseerd in de Close-up-serie.  

Met deze concerten biedt de Vereniging de orkestleden een podium voor kamermuziek en de eigen 

Vrienden een mogelijkheid om de orkestleden van dichtbij te horen spelen en beter te leren kennen. De 

concerten werden zeer goed bezocht en gewaardeerd. Naast de reguliere concerten was er ook een 

concert met de Artist in Residence van het Concertgebouworkest, Pierre-Laurent Aimard en een bijzonder 

concert met Trevor Pinnock die samen met musici uit het orkest een concert gaf.   

 

Repetities Concertgebouworkest  

Vrienden konden samen met een introducé drie repetities van het Koninklijk Concertgebouworkest 

bijwonen en zo een kijkje in de keuken krijgen. Na afloop van de repetities is steeds een interview met de 

dirigent of een van de musici uit het orkest georganiseerd.  

 

Randprogrammering 

Een paar keer per jaar organiseren we vanuit Concertvrienden extra randprogrammering rondom 

concerten van Gebouw en Orkest met als doel om de Vrienden extra verdieping te brengen. In seizoen 

2018 – 2019 organiseerden we o.a. inleidingen met Jeroen Bal, Raymond Munnecom en Elmer 

Schönberger.  

 

Ontmoeting met programmeurs 

Speciaal voor vrienden organiseerden we een ontmoeting met programmeurs van gebouw en orkest in mei 

2019. Tien programmeurs presenteerden hun hoogtepunten van het aankomende concertseizoen aan het 

publiek en de aanwezige vrienden konden met hen één op één in gesprek en advies krijgen over welke 

concerten te bezoeken.  

De belangstelling voor dit nieuwe event was groot. Er waren zoveel aanmeldingen dat we niet alle 

Vrienden een plaats konden geven. Voor het volgende seizoen overwegen we daarom een ruimere opzet 

waar meer publiek bij kan zijn.  

 

Preview nieuwe opname Concertgebouworkest 

Vrienden kregen een kijkje in de keuken van een nieuwe audio productie van het Concertgebouworkest. 

Voor de release van Jeanne d’Arc au Bûcher konden vrienden deze nieuwe opname in RCO House komen 

beluisteren op een high end geluidssysteem en kregen ze een toelichting op het opnameproces en op het 

verhaal van degenen die bij de productie betrokken zijn geweest.  

 

Crossover voor jonge vrienden 

Voor het jongere deel van de achterban en voor nieuw publiek dat nog geen vriend was, organiseerde 

Concertvrienden twee avonden rondom de boeken van de Japanse schrijver Haruki Murakami. De 

avonden waren een mix van klassiek, jazz en popmuziek en hadden een link naar literatuur. Beide 

avonden waren uitverkocht en bereikten een jong concertpubliek. Het programmeren van de verschillende 

muziekgenres op een avond was een verrassende combinatie en viel goed in de smaak. Voor volgende 

events en concepten voor jong publiek bouwen we verder op deze combinatie.   
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Bestellen met voorrang 

Vrienden hebben als privilege dat ze met voorrang kaarten mogen bestellen voor het nieuwe 

concertseizoen. Hier is ook in seizoen 2018 – 2019 weer goed gebruikt van gemaakt waardoor Vrienden 

uiteindelijk meer kaarten hebben gekocht in de voorrangsweek dan in het seizoen ervoor. In de 

voorrangsweek van dit seizoen waren ook de concerten van het Mahlerfestival erg in trek. Er wordt 

bekeken op welke manier dit privilege nog verder uit te breiden is naar de programmering van de 

Zomerconcerten en festivals als Mahler 2020.   

 

Vriendenbalie 

Bij de Vriendenbalie lag de omzet iets lager dan in eerdere jaren. Dit werd met name veroorzaakt door 

afzeggingen van enkele grote artiesten. De omzet werd gehaald uit cd’s, boeken en merchandise artikelen.  

De balie wordt bemand door een enthousiaste groep van ongeveer 15 vrijwilligers. De vriendenbalie is met 

name bedoeld als een service richting de bezoekers. Daarnaast genereert de balie ook inkomsten voor de 

Vereniging en voor gebouw en orkest door de verkoop van hun cd’s en andere merchandise items.  

 

Entrée 

Seizoen 2018 - 2019 stond voor Entrée in het teken van het 25 jarig jubileum. Om dit te vieren zijn er 

verschillende activiteiten georganiseerd om huidige leden te bedanken en nieuwe leden te werven. Zo kon 

Entrée dankzij het Concertgebouworkest haar leden twee concertkaarten aanbieden voor een concert van 

het orkest. Deze kaarten geeft Entrée gedurende het jubileumjaar als verjaardagscadeautje aan haar leden, 

in de maand dat zij jarig zijn. Op 24 mei pakte Entrée groots uit met een speciale editie van Entrée presents, 

de serie waarin de grenzen tussen akoestische en elektronische muziek werden opgezocht.  

  

Gedurende het seizoen organiseerde Entrée wederom drie edities van Entrée Late Night, een 

multidisciplinaire randprogrammering bij de Horizon-concerten van het Concertgebouworkest. Ook bij de 

Essentials-concerten verzorgde Entrée de randprogrammering met voorafgaand aan het concert een 

interview met musici uit het Concertgebouworkest en na afloop een borrel in de Spiegelzaal. Acht keer 

konden Entrée-leden een gratis rondleiding krijgen door Het Concertgebouw. Ook Rentrée is nog steeds 

succesvol, waarbij Entrée-leden acht keer per jaar ouderen die hulp nodig hebben begeleiden bij een 

concertbezoek. In november organiseerde Entrée een tournee met leden naar een concert van Het 

Concertgebouworkest in Zagreb. Tot slot kregen de nieuwe studenten van de UvA en de VU vanuit Entrée 

een lunchconcert aangeboden tijdens hun introductieweek. 

 

Entrée startte seizoen 2018-2019 met 7.259 leden en sloot af met 9.217 leden. In het hele seizoen zijn er 

2081 nieuwe leden geworven, dit is inclusief 502 nieuwe Entrée Junior leden. Helaas hebben ook 1.180 

leden hun lidmaatschap opgezegd of zijn deze overgegaan naar de Vereniging Vrienden. De beginstand in 

2019 was 8.160 leden, dit is een groei van 895 leden ten opzichte van 2017-2018.  

 

Entrée junior 

Twee jaar geleden is Entrée junior gelanceerd. Een lidmaatschap speciaal voor de jongste 

muziekliefhebbers onder de 18 jaar waarbij de focus ligt op de leeftijd tussen de 4 en 12 jaar. Entrée junior 

organiseerde acht instrumententuinen rondom concerten, waarbij kinderen verschillende instrumenten 

kunnen uitproberen en vier speurtochten door Het Concertgebouw, waarbij kinderen op zoek gaan naar 

instrumenten verstopt in schilderijen. Tijdens het klassieke festival Wonderfeel was Entrée Junior ook 

aanwezig om een instrumententuin te organiseren op locatie.  
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Het verlagen van de lidmaatschapscontributie naar € 5,- heeft zijn vruchten afgeworpen wat betreft het 

verwelkomen van nieuwe leden. In totaal zijn er 554 nieuwe Junior leden geworven. 54 mensen hebben 

hun lidmaatschap opgezegd.  

 

Ledenonderzoek en vervolgstappen 

In 2018 – 2019 is er een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder alle vrienden over de verschillende 

onderdelen van het vriendenlidmaatschap. De tevredenheid over het lidmaatschap is over het algemeen 

hoog en de verschillende privileges worden goed gewaardeerd. Onderdelen waarop verbetersuggesties 

zijn gedaan zijn onder andere de verbinding met de vereniging en met de musici uit het orkest, en de 

communicatie ten aanzien van de programmering en de eigen events. Bij het jongere deel van de 

achterban bestaat bovendien de behoefte om meer informatie te krijgen over de pop en jazz concerten in 

de programmering. Deze aanbevelingen vanuit de Vrienden zullen we in seizoen 2019 – 2020 meenemen 

in de nieuwe plannen.  

 

Bestedingsbeleid 

Het bestuur van de Vereniging is verantwoordelijk voor een goede besteding van de beschikbare 

middelen, conform de statuten. De beschikbare middelen kunnen worden ingezet ten behoeve van de 

eigen activiteiten ter bevordering van de betrokkenheid, het bevorderen van muziekuitvoeringen, het 

uitgeven van muziektijdschrift Preludium, alsmede door het verstrekken van financiële bijdragen aan 

Entrée, Het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest. 

  

Bijdragen aan gebouw en orkest 

Onze jaarlijkse donatie aan Gebouw en Orkest, die in dit seizoen was begroot op € 100.000, is dankzij het 

positieve resultaat verhoogd naar € 150.000 aan beide organisaties en wordt gelijkelijk uitgekeerd aan Het 

Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest.  

 

Beleid continuïteitsreserve  

Het beleid in het bepalen van de continuïteitsreserve is dat de Vereniging een voldoende besteedbaar 

vermogen wenst te hebben om de vaste kosten voor een periode van tenminste één jaar en de eventueel 

lopende verplichtingen die zijn aangegaan in een voorliggend boekjaar te kunnen dekken. Met het huidige  

besteedbare vermogen voldoen we aan die norm.  

 

Beleggingsbeleid 

In het boekjaar 2010-2011 heeft het bestuur een Vermogensbeheercontract op basis van duurzaamheid 

getekend met ABN-AMRO. Duurzaamheid staat in dit verband voor investeringen in bedrijven die hun 

maatschappelijke rol serieus nemen en die zich houden aan strenge milieu- en sociale criteria en goed 

ondernemingsbestuur. Hierbij is gekozen voor een defensief beleggingsbeleid. Er wordt gemiddeld 25% 

belegd in aandelen en alternatieve beleggingen (50% indirect onroerend goed, 50% euribor) en 70% wordt 

belegd in vastrentende waarden (obligaties) en 5% in liquiditeiten. De effecten staan ter vrije beschikking 

van de Vereniging. 

 

AVG 

In het kader van de AVG heeft de Vereniging de benodigde stappen gezet om te blijven voldoen aan de 

nieuwe richtlijnen die vanaf mei 2018 zijn ingegaan. Daarbij wordt voor sommige onderdelen aangesloten 
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bij Het Concertgebouw, aangezien daar de systemen in beheer zijn die de Vereniging in gebruik heeft. 

Voor andere onderdelen sluiten we aan bij het Concertgebouworkest omdat we gebruik maken van de 

kantoorruimte en –inrichting van het orkest.  

 

Risicobeheersing 

De voornaamste risico’s van de Vereniging liggen op het gebied van het aantal leden en abonnees en de 

daarmee samenhangende inkomsten. Het op peil houden van het ledenbestand door middel van werving 

en behoud zijn de belangrijkste instrumenten om op deze risico’s in te spelen. De continuïteitsreserve is in 

lijn met de doelstelling van de Vereniging aangevuld tot een niveau waarmee de vaste kosten voor de 

periode van tenminste één jaar kunnen worden gedekt. 

  

De Vereniging is in hoge mate afhankelijk van de database SRO waarin de gegevens van de leden- en 

abonnementenadministratie zijn opgeslagen. Het beheer daarvan wordt uitgevoerd door Het 

Concertgebouw dat voor de beveiliging en back-up van die gegevens maatregelen heeft genomen om het 

risico van verlies van gegevens af te dekken. Vanuit bureau Concertvrienden zijn er periodieke meetings 

met de technische mensen van Het Concertgebouw om ontwikkelingen te bespreken.  
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Balans per 31 augustus 2019       

(na resultaat bestemming)       

  31 augustus 2019  31 augustus 2018 

  €  € 

ACTIVA       

       

       
VLOTTENDE ACTIVA       
Voorraden 1  14.327   10.177 

       
Vorderingen       
Debiteuren 2 7.720   8.238  
R/C Entrée 7 0   10.968  
Overige vorderingen en overlopende activa 3 121.546   43.987  

   129.266   63.193 

       
Effecten 4  542.807   523.474 

       
Liquide middelen 5  277.783   336.259 

       

   964.183   933.103 

       

       
PASSIVA       

       
Reserves en fondsen       
Continuïteitsreserve 6  567.847   565.425 

       
Kortlopende schulden       
R/C Koninklijk Concertgebouworkest 7 181.480   144.913  
R/C Het Concertgebouw NV 7 138.064   192.272  
R/C Entrée 7 29.644   0  
Overlopende passiva 8 25.734   21.396  
Crediteuren 9 15.613   9.097  
Belastingschulden  5.801   0  

    396.336    367.678 

       

   964.183   933.103 
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Staat van baten en lasten over het boekjaar 2018-2019 
 

 
    Rekening   Begroting   Rekening 

    2018-2019   2018-2019   2017-2018 

    €   €   € 

BATEN VAN PARTICULIEREN             

              

Contributies   701.042   678.000   666.795 

Lijfrenteschenkingen    85.430   80.000   79.890 

Legaten   92.452   0   43.000 

Opbrengst acties   64.173   60.000   74.324 

Baten uit eigen Fondsenwerving   943.097   818.000   864.009 

              

Opbrengst uitgave programmablad Preludium   436.350   431.189   421.542 

Opbrengst Dutch Classical Talent   0   0   0 

Opbrengst overige activiteiten   173.608   163.127   155.366 

Overige Baten   609.958   594.316   576.908 

              

Som der baten   1.553.055   1.412.316   1.440.917 

              

LASTEN             

Besteed aan doelstelling: 10           

Bijdrage Koninklijk Concertgebouworkest   150.000   100.000   150.000 

Bijdrage Het Concertgebouw NV   150.000   100.000   150.000 

Bijdrage Entrée   67.959   36.000   37.676 

Kosten uitgave programmablad Preludium   448.668   440.215   462.326 

Kosten Dutch Classical Talent   0   0   1.349 

Kosten overige activiteiten    343.247   311.178   272.395 

Kosten Voorlichting & Communicatie   185.239   154.372   147.461 

    1.345.114   1.141.765   1.221.207 

     Kosten Doelstelling in % van totale kosten   85,5%   81,7%   83,9% 

              

Werving baten:             

Kosten eigen fondsenwerving 10 114.934   93.489   88.521 

     Kosten Werving in % van baten fondsenwerving   12,2%   11,4%   10,2% 

              

Beheer en administratie:             

Kosten beheer en administratie 10 113.975   162.035   145.323 

     Kosten Beheer en administratie in % van totale baten   7,3%   11,5%   10,1% 

              

Som der lasten   1.574.023   1.397.289   1.455.051 

              

Financiële Baten 13 23.390   15.000   15.631 

              

RESULTAAT   2.422   30.027   1.497 

              

Toevoeging aan:             

Continuïteitsreserve   2.422   30.027   1.497 

    2.422   30.027   1.497 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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