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ALGEMEEN 

 
Stichting Zeister Muziekdagen valt niet onder de werking van Titel 9 BW2. Als 
gevolg hiervan is geen opdracht gegeven aan een externe accountant tot het doen 

van een boekenonderzoek zoals omschreven in BW2, artikel 393. De stichting 
maakt gebruik van een kascommissie waarvan de leden niet behoren tot de 

organisatie van Zeister Muziekdagen. 
 
Stichting Zeister Muziekdagen heeft een ANBI status. 

 
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in 

Utrecht onder nummer: 41185452. 
 
Stichting Zeister Muziekdagen kent een zogeheten bestuur-model. 

 
Stichting Zeister Muziekdagen heeft geen personeel in dienst. 

 
Alle bedragen zijn in Euro’s. 
 
 

BESTUUR 

 
Het bestuur bestond op 31 december 2017 uit de volgende personen: 
 
Mevrouw mr. L.M. Pesch    voorzitter 

Mevrouw drs. K M.P. Strengers-Olde Kalter Secretaris 
Drs. A.C. van Kempen    Penningmeester 

Drs. S.C.G. Rietbergen    Marketing, PR en sponsoring 
Drs. J. de Waard        Artistieke zaken 
Ir. R.J.M. Gunst     Lid 

 
Het rooster van aftreden van het bestuur is terug te vinden op de website 

www.zeistermuziekdagen.nl/over-ons/organisatie. 
 
Gedurende 2017 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd.  

 
Mevrouw M.J. Schimmel-Hartjes is per 7 februari 2017 afgetreden als secretaris. Zij 

werd opgevolgd door mevrouw Drs. K.M.P.Strengers-Olde Kalter per dezelfde 
datum. 
 

Per 1 februari 2017 is mevrouw Dr. E.B. Locher-Scholten afgetreden als bestuurslid 
Algemene Zaken. Haar functie is komen te vervallen.  

 
Per 4 september 2017 heeft na een zittingsperiode van ruim 10 jaar de heer Drs. G. 
Kotting zijn functie als bestuurslid artistieke zaken neergelegd. Hij is opgevolgd door 

de heer Drs. J. de Waard. 
 

Per 1-12-2017 is de Heer ir R.J.M. Gunst toegetreden tot het bestuur 
 

http://www.zeistermuziekdagen.nl/over-ons/organisatie
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Na balansdatum maar voor vaststelling van de jaarrekening is de heer Drs. A.C. van 
Kempen afgetreden als penningmeester. In die functie is hij per 1-1-2018 

opgevolgd door de heer Ir. R.J.M.Gunst. 
 
Wij zijn de afgetreden bestuursleden veel dank verschuldigd voor hun bijdrage aan 

de ontwikkeling van de Zeister Muziekdagen. 
 

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. Werkelijke 
kosten kunnen worden gedeclareerd.  
 

KASCOMMISSIE 
 

De kascommissie bestaat uit de heren: 
• Drs A. Wijkstra  - voorzitter 

• Drs J. Hagens  - lid 
 

 
ARTISTIEKE LEIDING 

 
De artistieke leiding van de Zeister Muziekdagen is sinds 2008 in handen van 
Alexander Pavlovsky 1e violist van het Jerusalem String Quartet. In 2017 is het 

conctract met Pavlovsky vernieuwd en heeft Pavlosvky de intentie uitgesproken nog 
langere tijd aan de Zeister Muziekdagen verbonden te willen zijn. 
 
“Why is this festival so important and inspiring for me, its artistic director? 

The Zeister Muziekdagen festival is a meeting place of many different worlds: past and 

present, words and music, people from different continents, artists and music lovers, young 

and old, individuals and society, art and education. The essence of chamber music is 

dialogue. Music is continuously creating indispensable and valuable cultural capital, and  it is 

a renewing source of energy for everyone in the world - without any borders.  

From the early 1990s this festival has grown and developed into one of the leading chamber 

music festivals in The Netherlands and Europe. There are many wonderful festivals around 

the globe , but I do believe that the Zeist festival has its own very special DNA. The festival 

brings the best chamber ensembles and soloists to the town of Zeist and its surrounding 

area. 

One of our main focuses is education. We do believe 

that by enlarging musical knowledge of the younger 

generation of artists and of a young audience we can 

have a better society. From the very beginning, 

hundreds of young musicians from all five continents 

have come to Zeist to meet with, learn from and 

listen to the masters of classical music. Many of these 

young musicians have kept in touch with the festival 

and have come to the festival's masterclasses a 

number of times. 

Everyone who has participated in our concerts, 

masterclasses and student concert tour, whether as a 

guest musician, student or listener, has mentioned 

the very special and positive atmosphere. With the 

kind support of individuals and institutions, and by 

investing in art and education, we can together create 

a better world!” 
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GOVERNANCE CODE CULTUUR 

 
Het bestuur onderschrijft het belang van de Governance Code Cultuur en heeft de 

afgelopen twee jaar de nodige stappen gezet om aan de principes van de code te 
voldoen.  
 

Zo is het besturingsmodel van de stichting kritisch bekeken en heeft evaluatie ertoe 
geleid dat het bestuur heeft besloten vast te houden aan het zogeheten bestuur-

model. Stichting Zeister Muziekdagen acht zichzelf qua omvang niet groot genoeg 
voor de instelling van een Raad van Toezicht-model.  
Daarnaast heeft een herverdeling van (bestuurs-)taken plaatsgevonden zodat er 

thans een betere en logische werkverdeling is. Diverse nieuwe vrijwilligers zijn 
geworven en worden momenteel ingewerkt in de organisatie. PR & communicatie 

werkzaamheden zijn vanuit professionalierings oogpunt sinds oktober 2017 uit 
handen gegeven. 
 

Tevens zijn de statuten van de stichting vernieuwd, is de informatie op de website 
over de organisatie uitgebreider en transparanter gemaakt en is de verslaglegging 

van de organisatie, zoals bijvoorbeeld dit jaarverslag, transparanter en completer 
gemaakt. 
 

Met inachtneming van de grootte van Stichting Zeister Muziekdagen is het bestuur 
van mening dat thans wordt voldaan aan de principes van de Governance Code 

Cultuur. 
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BESTUURSVERSLAG 

 
Inleiding 
Bestuur en medewerkers van de Zeister Muziekdagen kunnen met tevredenheid 

terugzien op 2017. Klassieke muziek en kamermuziek in het bijzonder mag zich nog 
steeds verheugen in een grote belangstelling. Hoewel er vele kamermuziekfestivals 

zijn in Nederland, mag de Zeister Muziekdagen zich meten met de groten, vanwege 
de bijzonder hoogwaardige programmering van concerten en docentencorps van de 
masterclasses waar studenten van over de hele wereld naar toe komen. 

 
De belangstelling voor de Zeister Muziekdagen, zowel regionaal als landelijk, groeit. 

In lokale/regionale media en landelijke dagbladen stonden de Zeister Muziekdagen 
volop in de belangstelling 
  

De Volkskrant publiceerde op 17 augustus 2017 een uitgebreid artikel van de hand 
van Merlijn Kerkhof: ‘Zeister Muziekdagen: festival met een direct doel: Geen 

foodtrucks op de Zeister Muziekdagen, wel strijkkwartetten om van te watertanden. 
Een festival waar de concerten een direct doel hebben: masterclasses voor musici 

financieren’. 
 
 

 
 

 
 

 
Foto: Marijn Smulders 
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Midwinterconcert 
Bij het Midwinterconcert in januari 2017, als vervanger van het traditionele 

lenteconcert, konden we 500 bezoekers verwelkomen. In een nagenoeg volle 
Oosterkerk genoot het publiek van het prachtige optreden van het Jerusalem 

Quartet.  
 

Zomerfestival 
Bij het zomerfestival waren ook dit jaar twee van de zeven avondconcerten 
uitverkocht en kenden de overige concerten een zeer grote belangstelling. De 

gemiddelde bezettingsgraad blijft uitzonderlijk hoog en bedroeg dit jaar 88%. 
 

De avondconcerten werden dit jaar bezocht door 2.450 personen; met inbegrip van 
de masterclasses, studententournee, studentenslotconcert, slottuintheaterconcert, 
en familieconcert kende het zomerfestival 2017 een totaal aantal bezoekers van 

4.030. 
De nieuwe activiteiten Rondo Zeist (141 bezoekers) en de film ‘The General’ in 

samenwerking met Theater Figi (300 bezoekers) waren succesvol. 
 
In totaal hebben ruim 4.500 mensen dit festivaljaar genoten van de activiteiten van 

de Zeister Muziekdagen. Deze overtuigend grote belangstelling geeft aan hoezeer 
de Zeister Muziekdagen dankzij de programmering van artistiek leider Alexander 

Pavlovsky, worden gewaardeerd en terecht een opvallende plaats onder de 
belangrijke Nederlandse kamermuziekfestivals hebben verworven. De concerten op 
topniveau worden gegeven door bestaande, internationaal vermaarde 

strijkkwartetten en pianotrio’s, incidenteel aangevuld met blazers of andere musici. 
In het programma is plaats voor bekende als onbekende werken uit de periode van 

de 18e tot de 21ste eeuw. 
 

Festivalconcerten 
Het welslagen van het festival is in hoge mate te danken aan de onvermoeibare 
inzet van artistiek leider Alexander Pavlovsky om een brede programmering samen 

te stellen en ensembles van topniveau naar Zeist te halen. 
 

Bijzonder dit jaar was de start van de Beethovencyclus. Dit is een project waarin tot 
en met 2020, het 250ste geboortejaar van de componist, tijdens ons festival alle 
door hem geschreven strijkkwartetten zullen worden uitgevoerd. Het Cuarteto 

Casals speelde dit jaar twee Beethoven concerten, waaronder het openingsconcert. 
 

NRC Handelsblad bracht op 13 augustus 2017 de recensie van Joep Stapel van ditt 
concert, met als kop ‘Zinderende opening van de Zeister Muziekdagen: een 
beeldschoon Beethoven-programma van Cuarteto Casals’. Het was het begin van 

een festival dat bijzonder goed werd ontvangen. 
 

Randprogrammering ‘Muziek & Zo’ 
In 2017 werd onder de titel ‘Muziek & Zo’ door middel van een viertal optredens een 
breed en gevarieerd programma gebracht. 

 
Op vrijdag 18 augustus was er eerst een speciale masterclass in de Theater Figi. 

Alexander Pavlovsky legde uit en demonstreerde daarbij het belang van 
kamermuziek voor musici en het essentiële van overdracht aan jongeren. 
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Later op die vrijdagmiddag was er Rondo Zeist, een wandeling langs het Slot Zeist, 
de trouwzaal van het gemeentehuis Zeist en de Walkartkerk, met optredens van 

drie ensembles van de masterclasses. In het Slot trad op het Trio Tzigane, in de 
trouwzaal van het gemeentehuis Zeist trad op het Shogun Quartet en het publiek in 
de Walkartkerk kreeg een optreden van het Kebyart Ensemble (saxofoonkwartet). 

Het Gilde Zeist verzorgde een historische inleiding op alle drie de locaties. 
 

Op woensdag 23 augustus werd in Figi de stomme film ‘The General’ (1926) 
vertoond, met Buster Keaton in de hoofdrol. Daarbij speelde de pianist Matan Porat 
een eigen improvisatie. 

 
Laatste in de randprogrammering 2017 was de lezing door Markus Gill, predikant 

van de Evangelische Broedergemeente in de Kleine Kerkzaal op zaterdag 26 
augustus. Deze was getiteld ‘De pleinen te Zeist: wonen – werken – geloven’ over 

de Hernhutters die zich vestigden aan het Broeder- en Zusterplein. 
 

Masterclasses 
De masterclasses vormen een vast en essentieel onderdeel van de Zeister 
Muziekdagen. Jonge professionals en conservatoriumstudenten krijgen intensief les 

van de tijdens het festival optredende masters. 
Het hoge niveau van de masterclasses trekt duidelijk jonge musici aan die zich in de 
kamermuziek willen specialiseren. De studenten zijn uitermate lovend over de 

masterclasses. 
  
“Don’t be afraid! It really is necessary to do the masterclasses here because you will grow 

really fast. I would recommend it to everybody who wants to develop , you will appreciate 

everything you learn here. The Zeist Music Days are a great opportunity  to meet great 

people, take part in  phenomenal classes and listen to great concerts. There’s just no reason 

not to come here and we would love to come back ourselves next year.” 

“It’s a very special, warm audience that comes to listen to the masterclasses. When we were 

doing Mozart, the teacher said to Luna she should sing the first violin, and that I should 

stand up when I play. It worked so well that an old lady spontaneously applauded in 

support. We really appreciate those moments.” 

- Aleksandra Kijanović, Servië, altvioliste Vollmond String Quartet 
 

Dit jaar waren er 26 deelnemers; de landen van herkomst waren zeer verscheiden: 
Nederland, Rusland, Servië, Spanje, Oekraïne en Turkije. De ensembles namen deel 

in de volgende formaties: vier strijkkwartetten; twee pianotrio’s en een 
saxofoonkwartet. Het niveau van de studenten was hoog en er werd hard 
gestudeerd. 

 
De studenten kregen les van de leden van het Cuarteto Casals, het Cuarteto 

Quiroga, klarinettiste Sharon Kam, pianist Matan Porat, altviolist Ori Kam en violist 
Alexander Pavlovsky (beide laatsten Jerusalem Quartet). 

De masterclasses kregen veel publieksbelangstelling; ruim 150 bezoekers volgden 
de gratis toegankelijke masterclasses. 
 
“The Zeister Muziekdagen is one of the most dynamic, renowned and interesting festivals 

that take place nowadays in the field of chamber music worldwide. It combines top-class 

ensembles from all over the world with young emerging artists and talented students from 

the five continents, and it does so in a very creative way, stimulating a very interesting 

cultural exchange, engaging in an outstanding pedagogical mission and developing 
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committed involvement with the local cultural and educational scene of Zeist and its region. 

The enlightened ideals of dialogue and fraternity, that are the very core of chamber music as 

an aesthetic concept (and that, in the today’s world, become more necessary than ever) are 

at the center of this extraordinary project, that deserves all possible support from any 

individual or institution that believes in culture and in music as the most powerful tools to 

build a more open, tolerant and democratic society.”  

- Cibrán Sierra, Violinist, Cuarteto Quiroga 

Professor, Chamber Music Chair, Zaragoza Conservatory of Music, CSMA (Spain) 

 
Een vast onderdeel van de masterclasses is de studententournee, waarbij ieder 

ensemble het tijdens de masterclasses geleerde ten gehore kan brengen. Dit jaar 
werd opgetreden in: Gasthuiskapel, Zaltbommel; kasteel Amerongen; kasteel 

Loenersloot en Museum Hermitage, Amsterdam. 
 
Ook op de tourneelocaties was de belangstelling van het publiek goed. Het is 

verheugend dat de locaties vaak meerdere jaren beschikbaar zijn en dat de 
deelnemers aan de masterclasses en de toehoorders ter plaatse de ambiance en de 

programmering zeer waarderen. 
 

Ook in 2017 werden de masterclasses afgesloten met het studentenslotconcert, op 
vrijdag 25 augustus. In de kerk van de Evangelische Broedergemeente luisterde een 
talrijk publiek naar de deelnemende ensembles en kon getuige zijn van wat de 

studenten in de afgelopen twee weken met intensieve studie geleerd hadden over 
samenspel, techniek en interpretatie.  

 
In het totaal hebben de masterclasses, de studententournee en het studentenslot-
concert bijna 550 bezoekers mogen ontvangen. 

 

Youngsters Corner 
De Zeister Muziekdagen organiseren al enige jaren activiteiten door en voor de 
jeugd, speciaal voor die uit Zeist en omgeving.  

 
Het Familieconcert op zondagmiddag 20 augustus werd gegeven in de kerk van de 
Evangelische Broedergemeente. Het ensemble Animoso bracht voor 6-jarigen en 

ouder ‘CARNAVAL!’, een optreden van veertien delen gebaseerd op ‘Carnaval des 
animaux’ van Camille Saint-Saens. Het publiek bestond uit 250 kinderen en 

ouders/grootouders. 
 
Sinds 2010 faciliteren de Zeister Muziekdagen een ensemble van leerlingen van de 

talentenopleiding om ze in te wijden in het spelen van kamermuziek. Dit jaar werd 
het strijkkwartet Young Strings Zeist gevormd. Naast de lessen van hun eigen 

docenten worden ze ook door Alexander Pavlovsky gecoacht in het spelen in een 
kwartet. Gedurende de eerste week van het festival namen zij deel aan de 
masterclasses en concerteerden ze tijdens het Slottuintheaterconcert en de 

studententournee.  
 

Al enige jaren verzorgt de Zeister Muziekdagen een optreden in het Slottuintheater 
in samenwerking met KunstenHuis Zeister Muziekschool. Dit in het kader van 
activiteiten voor en door de jeugd, om nieuw publiek voor ons festival te 

interesseren. Het laagdrempelig concert is gratis toegankelijk. 
Op woensdag 16 augustus vond dit concert plaats. Young Strings Zeist opende het 

concert met het strijkkwartet op. 105 van Ignaz Lachner. Daarna volgden leerlingen 
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van de Zeister Muziekschool: eerst vertolkte klarinettiste Mariette Eijsbouts met 
pianist Casper Thijsen het klarinetconcert van Jan Antonin Kozeluh. Daarna bracht 

de pianist Serenade van Hendrik Andriessen ten gehore; de klarinettiste speelde 
tenslotte Adagio van Heinrich Joseph Baermann, begeleid door pianist Jaap 
Wiersma. 300 mensen bezochten dit concert. 

 

Publiciteit en promotie 
In lokale/regionale media en landelijke dagbladen stonden de Zeister Muziekdagen 
volop in de belangstelling; hetzelfde gold voor nagenoeg alle klassieke 

radioprogramma’s. 
 
Naast vertrouwde uitingen zoals de flyers, posters, boekenleggers en de website, 

nemen social media (facebook en twitter) en digitale nieuwsbrieven een steeds 
belangrijkere plaats in het totale scala van PR activiteiten in. De belangstelling voor 

de Zeister Muziekdagen op Facebook en Twitter groeit ieder jaar.  
 
Na de geslaagde start vorig jaar werd een digitale Nieuwsbrief in 2017 verstuurd in 

de maanden januari, april, mei, juli, augustus en september, aan vrienden en 
belangstellenden (ca. 1.000). Daarin werden korte berichten opgenomen over het 

festival en andere onderwerpen van interesse voor onze relaties. In mei verscheen 
het laatste papieren VriendenNieuws (de 24ste editie). Naast de eigen digitale 
Nieuwsbrief werd ook via samenwerking publiciteit gegenereerd in diverse andere 

digitale nieuwsbrieven zoals van Klassieke Muziek, Huismuziek, Hannick Reizen, 
Max, en Strijkkwartet Biënnale. 

 
Omroep MAX zond drie concerten live uit (de concerten van 12, 15 en 22 augustus 

2017), met de bijbehorende aankondigingen van tevoren. Gratis kaarten via 
programma’s van Radio 4 trokken de aandacht van bezoekers. Internationale 
tijdschriften zoals de Gramophone kondigden ook nu het festival weer aan in hun 

overzicht van Europese festivals. De masterclasses waren ook weer opgenomen in 
de website van classicalmasterclasses.com. 

 
Advertenties en aankondigingen in de landelijke dagbladen en op Radio 4 hebben 
wederom bijgedragen aan een grotere naamsbekendheid van ons festival. 
 

 

Dankbetuiging 
Zonder de financiële en (im)materiële steun van de gemeente Zeist, 
subsidieverstrekkers, sponsoren, fondsen en adverteerders is een festival van dit 

niveau als het onze niet te realiseren. Hen zijn we daar zeer dankbaar voor. 
Realisatie van festival en lenteconcert is niet mogelijk zonder de hulp van de 
vrijwilligers. Zij doen dat geheel belangeloos. Op de artistiek leider na, die een 

tegemoetkoming ontvangt, worden de Zeister Muziekdagen uitsluitend door 
vrijwilligers gerund.  

 
 
Het Bestuur Stichting Zeister Muziekdagen 

 
 
Zeist, 16 februari 2018 
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 

Algemeen 
Activa en passiva worden opgenomen voor nominale bedragen tenzij anders 
vermeld. 

 
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 

Vorderingen 
Vorderingen worden opgenomen voor nominale waarde. Indien noodzakelijk onder 
aftrek van een voorziening voor oninbare debiteuren. 

 

Baten en lasten 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017   
  31-dec-17 31-dec-16 

(in euro’s)   

   

Activa   

   

   

   

Vorderingen   

Te ontvangen BTW 7.237 6.639 
   

Overlopende activa   

Vooruitbetaalde kosten 17 1497 
   

Overige activa   

Kas 300 202 

Bank 998 8.198 
     

Totaal activa 8.552 16.536 
   

   

Passiva   

   

Eigen vermogen   

Algemene reserve 6.782 6.040 
   

Overlopende passiva   

Vooruit ontvangen entreegelden  8.464 

nog te ontvangen facturen 675 2.030 
   

Schulden   

Nog te betalen bedragen 1.095 2 
   

Totaal passiva 8.552 16.536 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN   
  2017 2016 

(in euro’s)   

   

Baten   

   

Publieksinkomsten 65.370 52.354 
   

Sponsorvergoedingen 8.000 11.500 
   

Gemeentelijke en provinciale subsidies 24.500 19.215 
   

Bijdrage fondsen 36.500 31.643 
   

Schenking Vrienden Zeister 
Muziekdagen                            

20.000 38.000 

   

Overige baten 18.115 21.416 
     

Totaal baten 172.485 174.128 
   

   

Lasten   

   

Gages Musici 48.760 46.717 
   

Reis en verblijfkosten 12.581 12.060 
   

Directe kosten uitvoeringen 15.525 11.963 
   

Masterclasses/Tournee 51.564 68.434 
   

Publiciteit 22.060 18.148 
   

Overige kosten 21.255 18.938 
     

Totaal Lasten 171.745 176.260 
     

Batig (nadelig) saldo 740 -2.132 
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TOELICHTING BALANS   

  31-dec-17 31-dec-16 

Vorderingen:   

Te vorderen BTW 7.237 6.639 

Totaal 7.237 6.639 
 

  

Overlopende Activa   

Vooruitbetaalde kosten winterconcert  1.497  

Postbode Nu.nl 17   

Totaal 17 1.497 
 

  
 

  

Liquide middelen:   

Kas 300 202 

ABN-AMRO bank 998 8.198 

Totaal 1.298 8.400 
   

 
  

 
  

Overlopende passiva   

Vooruit ontvangen entreegelden  8.464 

te ontvangen facturen 675 2.029 

Totaal 675 10.493 

 
 

Te vorderen BTW werd begin 2018 volledig afgewikkeld.  
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TOELICHTING STAAT VAN BATEN 

EN LASTEN   

  2017 2016 
 

  

Gemeentelijke  subsidies:   

Gemeente Zeist 24.500 19.215 

Totaal 24.500 19.215 
 

  

Overige baten:   

Opbrengsten advertenties 4.450 4.370 

bijdrage studenten masterclasses 10.811 13.396 

Vrijwillige bijdragen tournee 2.484 2.861 

Diverse baten 371 789 
   

Totaal 18.116 21.416 
 

  

Directe kosten uitvoeringen:   

Zaalhuur 5.808 4.526 

Podiumhuur 1.368 1.577 

Huur instrumenten 4.227 1.780 

Catering concerten 1.894 1.796 

Overige kosten uitvoeringen 109  

Kosten Buma-Stemra 1.176 1.280 

Bemiddelingskosten artiesten   

Bloemen uitvoerenden 943 1.004 

Totaal 15.525 11.963 
 

  

Kosten Masterclasses:   

Verblijfskosten Kontakt der Kontinenten 25.098 40.026 

Vervoer studenten 3.115 3.522 

Huur instrumenten 1.653 1.805 

Docenten 14.000 16.200 

Huur Cenakel 1.500 1.200 

Youngsters Corner 4.112 3.929 

Overige kosten 2.086 1.752 

Totaal 51.564 68.434 
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TOELICHTING STAAT VAN BATEN 

EN LASTEN   

  2017 2016 

Publiciteit:   

Directe kosten drukwerk 6.702 4.766 

Portokosten mailings 1.808 2.777 

Vriendennieuws 613 1.248 

Tekstschrijvers 2.550 1.500 

Vormgeving 3.625 1.500 

Overige publiciteit 1.365 848 

Advertentiekosten 5.397 5.509 

Totaal 22.060 18.148 
 

  

Overige kosten:   

Bankkosten 173 270 

Kosten en declaraties vrijwilligers 3.165 2.889 

Verzekeringen 521 537 

Kantoorbenodigdheden en drukwerk 2.860 1.717 

Ticketoffice 424 243 

Loonadministratie musici 636 752 

Representatie 700 4.126 

Reiskosten, kilometervergoeding 1.694 2.210 

Overige kosten 3059 1.002 

Notariskosten 1.466 750 

Bestuurskosten 175 441 

Artistieke leiding 6.382 4.000 

Totaal 21.255 18.937 

 

 
Verwerking van het resultaat  

  
Het batig saldo ad € 740 is ten gunste  gebracht van de algemene reserve. 
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Mevrouw mr. L.M. Pesch 
Voorzitter 

 
 
 

 
 

Ir. R.J.M. Gunst 
Penningmeester 
 

 
 

 
 

Mevrouw Drs. K.M.P. Strengers-Olde Kalter 
Secretaris 
 

 
 

 
 
Drs. J. de Waard 

lid 
 

 
 
 

 
Drs. S.C.G. Rietbergen 

lid 
 
 

 
 

 
Zeist, 16 februari 2018 
     


