
Stichting Vrienden Kamermuziek Deventer 

Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2021 

Het afgelopen jaar van de Vriendenstichting wordt in de zomer 2022 weer gemarkeerd met 

de traditionele vergaderlunch bij Ton. Het laatste belastingtechnische boekjaar is echter op 

31 december 2021 reeds afgesloten, waardoor er een merkwaardige scheefstand lijkt te 

bestaan, die zo eigen is aan deze stichting, die zich zo graag laat koppelen aan het 

concertseizoen in plaats van aan het belastingseizoen.  

In het afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van ons bestuurslid Fenneke van 

der Veen-Julsing. Zij heeft een belangrijke samenbrengende rol gespeeld in het bestuur, en 

wij gedenken haar met liefde. Het betekent ook, dat er een vacante bestuursplek is, waar 

wij, strevend naar een zekere balans in de man-vrouw-verhouding, zoeken naar een nieuw 

vrouwelijk bestuurslid. 

Het is al met al een vreemd jaar geweest, en misschien nòg wel, vol Corona en afgelastingen, 

zodat het afgelopen concertseizoen weer niet uitblonk in een prettige en vertrouwde regel-

maat van 7 kamermuziekconcerten per jaar. Toch hebben de vrienden een gift van € 5.000 

aan de Stichting Kamermuziek mogelijk gemaakt. Dit bedrag gebruikte de Stichting Kamer-

muziek ook voor de betalingen aan muzikanten, die hun concerten helaas zagen verdampen. 

In het afgelopen jaar was wederom sprake van een lichte maar gestage groei in het aantal 

vrienden. Per 31 december 2021 had onze stichting 149 vrienden: een netto toename van 3 

vergeleken met het jaar ervoor. Deze toename kwam tot stand door 11 uitschrijvingen ten 

gevolge van overlijden, verhuizing, of anderszins, en 14 nieuwe aanmeldingen als resultaat 

van de jaarlijkse vriendenwerfactie in september. 

Markant punt in het stichtingsjaar is tegenwoordig steeds de lezing van Ben Coelman. Ook 

afgelopen seizoen gaf Ben acte de présence in een schitterend betoog over “Beethoven en 

zijn onsterfelijke geliefde”, in woord, beeld en geluid. Het Geert Groote Huis bood ons weer 

een gastvrij onderkomen voor dit jaarlijkse samenzijn, dat wezenlijk is bedoeld om de 

vrienden iets extra’s te bieden, bij elkaar te brengen en met elkaar te laten kennismaken. 

Het aantal bezoekers bleef helaas achter bij de verwachting en bedroeg ca 30. Hopelijk lag 

dit aan de onwennigheid, dat er temidden van lockdowns tijdelijk wat meer mogelijk was. 

Omdat wij de donaties van onze vrienden daar niet aan willen opofferen, gaat de 

penningmeester traditiegetrouw rond met de pet, zodat wij deze avond zonder geldelijk 

verlies konden afsluiten.  

In het bestuur deed zich, zoals vermeld, één wijzigingen voor, zodat dit thans bestaat uit: 

     Bart Holthuis – voorzitter 

     Joep Walter – secretaris 

     Jan Bedaux – penningmeester 

     Ton Ernst – lid 

Deventer, 1 juni 2022 
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