












- 4 - 
 

Bestuursverslag 

Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland 

 

Doelstelling 

De Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland bevordert de belangen en ondersteunt de 
activiteiten van het orkest. De Stichting doet dat door te werken aan publieksbevordering en waar 
gewenst en mogelijk bij te dragen aan de financiële ruimte voor het orkest.  Het bieden van een 
toekomst aan symfonische muziek,  innovatie, talentontwikkeling, muziekeducatie voor jeugdigen en 
jongeren en verankering van het orkest in de (regionale) samenleving zijn speerpunten van het beleid.  
 
Bestuur Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland 

Paul Voncken, voorzitter 
Bart van Beurden, penningmeester 
Henk Dekkers, secretaris 
Henk Hagenberg, lid 
John Hawinkels, lid 
Bernard Ruyten, lid 
William Smit, lid 
Anita Sijstermans, lid 
 
Aantal vergaderingen in 2019 

Algemeen Bestuur: 13 februari; 3 april; 25 september; 20 november  
Dagelijks Bestuur: 11 maart; 28 maart; 21 september; 8 november 
Overleg Dagelijks Bestuur met directie orkest: 28 maart; 23 mei; 8 november 
Overleg Raad van Toezicht met Dagelijks Bestuur: 10 oktober 
Heidag Algemeen Bestuur: 6 juli 
Leden Dagelijks Bestuur: voorzitter, penningmeester en secretaris. 
 
Balans en resultaten 

De balans per 31 december 2019 heeft een vermogenspositie van € 116.301 (2018: € 286.593). De 
stichting Vrienden heeft een negatief resultaat van € 170.292 (2018: -/- € 1.780). Het resultaat 2019 is 
met € 160.000 negatief beïnvloed door een extra en éénmalige dotatie aan de philharmonie 
zuidnederland. Voor de philharmonie zuidnederland kwam in totaal € 455.284 beschikbaar.  
 
Activiteiten 

De financiële bijdragen van de Stichting Vrienden aan het orkest werden mogelijk gemaakt door: 
 
Aantal ontvangen bijdragen per categorie 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 
 

Vrienden  vanaf €   25 1.318 1.268 1.090 1.032 1.000 
Gouden Vrienden vanaf €   45 1.171 1.139 1.124 1.134 1.179 
Beschermers  vanaf € 130 148 147 144 169 178 
Stichters  vanaf € 285 68 63 56 59 61 
Zakelijke Partners  16 13 12 12 18 
Particuliere Partners  29 30 30 30 29 
       
Totaal  2.750 2.660 2.456 2.436 2.465 
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Sponsoren 
In 2019 heeft de stichting Vrienden een sponsorbedrag ontvangen ten behoeve van het 
educatieprogramma in Tilburg. 
 
Vriendenspecials 2019 – activiteiten voor Vrienden en Partners 
In 2019 zijn voor de Vrienden en Partners de volgende activiteiten georganiseerd: 
 
1. Vriendenrepetities: 16 januari; 8 mei; 2 oktober; 9 oktober 2019 
2. Seizoenspresentatie voor Vrienden: 11 april 2019 
3. Vragenuurtje met dirigent en solist(en): 31 mei en 1 juni 2019 
4. Vriendenontvangst bij JekerKlassiek: 9 juni 2019 
5. Concertbezoek philharmonie zuidnederland Eurogress Aken: 5 december 2019 
 
Vrijwilligers 
De stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland kan niet zonder de helpende handen van 
vrijwilligers. De stichting Vrienden is dan ook blij dat zij een beroep kan doen op vele vrijwilligers. 
De vrijwilligers worden met name ingezet bij concerten van het orkest; ontvangen het publiek, 
beantwoorden vragen, helpen vrienden en bezoekers waar mogelijk en zijn het gezicht van de 
Vriendenbalie. Daarnaast kunnen vrijwilligers gevraagd worden voor diverse hand- en spandiensten. 
De stichting Vrienden heeft 47 vrijwilligers.  
 
Activiteiten vrijwilligers stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland 
 
Inzet vrijwilligers 2019, speelstad met aantal concerten en inzet vrijwilligers 
Afhankelijk of er sprake is van een regulier of bijzonder, meet & greet-concert en/of wervingsconcert, 
worden 2-3 vrijwilligers per concert ingezet. 
 
Speelstad  Aantal concerten Totaal aantal vrijwilligers 

Eindhoven 23   64 
Maastricht   18   51 
Breda    11   29 
Heerlen    9   23 
Den Bosch   8   22 
Tilburg    7   19 
Venlo    5   10 
Sittard/Geleen   3   4 
Roermond   1   2 
Kerkrade   1   2 
 
Totaal aantal concerten: 86 
Totaal aantal inzetten vrijwilligers: 168 
 
Evaluatiebijeenkomst: 27 en 28 september 2019 (Maastricht en Eindhoven), in bijzijn van 
verantwoordelijk bestuurslid en coördinator. 
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Toekomstverwachting  
Het bestuur heeft zich tot doel gesteld de maatschappelijke relevantie van het orkest te bevorderen en 
het realiseren van meer financiële ruimte voor het orkest.  
Het bestuur streeft naar groei van het aantal Vrienden en Partners, zet zich hiervoor in en ziet hier op 
toe. 
 

Tot slot 

Het bestuur dankt iedereen die de Vrienden van philharmonie zuidnederland, en daarmee het orkest, 
een warm hart toedraagt. Het bestuur zal zich blijven inspannen voor de doelstellingen en weet zich 
hiertoe gesteund door vele sympathisanten.  
 
 
Eindhoven 
april 2020 
 




























