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In de zomer van 2019 sluiten we het 2e volle jaar af sedert de transformatie van Vereniging naar 

Stichting. Het eind van het oude jaar en begin van het nieuwe worden globaal gemarkeerd door een 

traditionele heerlijke vergaderlunch bij Fenneke. Het jaar krijgt daardoor een enigszins gevoelsmatige 

lengte, wat volledig beantwoordt aan het karakter van de muziek. Het financiële boekjaar loopt 

overigens van 1 januari – 31 december. 

Het doel van de stichting is, om geld in te zamelen bij donateurs, vrienden geheten, ten behoeve van 

de kamermuziekconcerten van de Stichting Kamermuziek Deventer. Door de leeftijdsopbouw van de 

donateurs vindt er een gestage afname plaats van hun aantal door overlijden, in mindere mate door 

verhuizing. In het lopende jaar zijn 10 donateurs overleden/verhuisd. Actieve werving van nieuwe 

vrienden blijft daardoor noodzakelijk maar ook kansrijk, omdat het gemiddeld aantal bezoekers van 

de concerten géén tendens laat zien tot afname. Begin van het seizoen bedroeg het aantal vrienden 

136. Na een vriendenwerfactie in februari 2019 konden 13 nieuwe vrienden worden bijgeschreven, 

zodat dit aantal per 1 juli 2019 op 149 staat. De minimale vriendenbijdrage is voor dit jaar op € 25 

gesteld. 

De giften van de donateurs maakten in juni  een betaling mogelijk van € 3.500 als bijdrage in de 

kosten van de concertserie. Dit is € 500 meer dan in het vorige seizoen.  

Een jaarlijkse ledenvergadering is, door de stichtingsvorm, niet meer aan de orde, terwijl ook de 

jaarlijkse muziekavond door eigen leden niet meer bestaat. Van belang blijft wel, het 

“vriendengevoel” te voeden en de voorzitter gelegenheid te geven om een ieder bij te praten. Dit 

doet de stichting door een jaarlijkse bijeenkomst, die dit jaar in het teken stond van Alma Mahler. Zij 

werd door Ben Coelman in een muzieklezing van vele kanten belicht.  Dit was de tweede maal in 

successie dat Ben voor ons een lezing gaf. De succesvolle avond kan met 45 bezoekers goed bezocht 

worden genoemd. Het Geert Groote Huis bleek een uitgelezen ambiance voor een dergelijke 

activiteit door de overzienbare omvang van de zaal, wat het “gezellig druk” maakte. Een vrijwillige 

bijdrage van de bezoekers na afloop maakte, dat de bijeenkomst niet ten laste van de stichtingskas 

kwam.  

Twee gedenkwaardig momenten deden zich voor: in juni 2018 kregen wij de toezegging van een 

jaarlijkse donatie van € 250 voor onbepaalde tijd door een donateur, die gebruik maakte van de 

ANBI-regeling. En op 26 april gewerd onze voorzitter Bart  een koninklijke onderscheiding, waarbij 

zijn functie als voorzitter van de Stichting Vrienden Kamermuziek zelfs niet genoemd werd. 

In het bestuur dezen zich geen wijzigingen voor, zodat dit nog steeds bestaat uit: 

     Bart Holthuis – voorzitter 

     Joep Walter – secretaris 

     Jan Bedaux – penningmeester 

     Fenneke vd Veen-Julsing – lid 

     Ton Ernst – lid 
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