
STICHTING VRIENDEN van de ZEISTER MUZIEKDAGEN 

ACTIVITEITENVERSLAG 2018 
 
 
IN HET KORT 

Op het festivaljaar 2018 kan het bestuur van de Stichting Vrienden van de 
Zeister Muziekdagen met tevredenheid terugzien. Diverse nieuwe activiteiten zijn 

ontplooid voor de werving van nieuwe Vrienden. 
 

 
Categorieën Vrienden 

De Stichting Vrienden van de Zeister Muziekdagen kent drie categorieën 
Vrienden: 

a. Vrienden die een vriendenbijdrage leveren vanaf een vastgesteld 
minimumbedrag ad € 35,- (basisvriendenbijdrage) of € 60,- 
(Vriendenbijdrage voor 2 personen). Al hetgeen dit bedrag te boven gaat 

wordt in het zogeheten Beurzenfonds gestort. Onze Vrienden werden op 
deze mogelijkheid geattendeerd en een behoorlijk aantal Vrienden hebben 

van deze gelegenheid gebruik gemaakt. 
b. Vrienden die een periodieke schenking doen van minimaal € 250,- per jaar 

voor een periode van ten minste vijf jaar. Deze Vrienden worden ook wel 
‘periodieke schenkers’ genoemd. 

c. Vrienden die een periodieke schenking doen van minimaal € 500,- per jaar 
voor een periode van ten minste vijf jaar. Deze Vrienden worden ook wel 

‘Gouden Vrienden’ genoemd. 
 

 
Beurzenfonds 

Dotatie aan het Beurzenfonds vindt plaats aan de hand van specifiek daartoe 
bestemde schenkingen. Bovendien wordt het meerdere boven de minimum 

Vriendendonatie aan het Beurzenfonds toegevoegd.  
 

 
Geefwet 
In het jaar 2018 was de ‘Geefwet’ van 2012 nog van kracht. Door deze wet 

zijn alle vriendenbijdragen en schenkingen aan een ANBI-stichting zeer 
gunstig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De stichting Vrienden van de 

Zeister Muziekdagen heeft een ANBI-status. Langs verschillende wegen 
hebben we de implicaties van deze wet onder de aandacht van onze Vrienden 

en Belangstellenden gebracht. Hierbij werd verwezen naar de website en naar 
de secretaris van de Vriendenstichting voor nadere informatie. 

 
 

WERVING VAN NIEUWE VRIENDEN 
Conform de doelstelling van de Stichting Vrienden van de Zeister Muziekdagen 

heeft het bestuur de volgende taken verricht in 2018:  
 

PR-activiteiten 
• Advertentie in de flyer met de aankondiging van het programma van 

het Lenteweekend van de Zeister Muziekdagen, verstuurd naar het 
belangstellendenbestand van de Stichting Zeister Muziekdagen 



(1.500) en het Vriendenbestand van de Stichting Vrienden van de 

Zeister Muziekdagen (390); 
• Advertentie in de flyer met de aankondiging van het programma van 

het zomerfestival van de Zeister Muziekdagen, verstuurd naar het 
belangstellendenbestand van de Stichting Zeister Muziekdagen 

(1.500) en het Vriendenbestand van de Stichting Vrienden van de 
Zeister Muziekdagen (390); 

• Advertentie in het programmaboekje van het zomerfestival van de 
Zeister Muziekdagen (oplage 2.500); 

• Losse flyer in het programmaboekje van het zomerfestival van de 
Zeister Muziekdagen (oplage 2.500). Hierin is eveneens de 

mogelijkheid opgenomen een Vriendschap cadeau te doen; 
• Redactioneel stuk in het programmaboekje van het zomerfestival 

van de Zeister Muziekdagen (oplage 2.500); 
• Aandacht in de digitale nieuwsbrieven van de Zeister Muziekdagen; 

• Banner van de Stichting Vrienden van de Zeister Muziekdagen in de 
concertzaal tijdens concerten van de Zeister Muziekdagen; 

• Vriendentafel in de concertzaal tijdens concerten van de Zeister 

Muziekdagen. 
 

 
Speciale Vrienden avond 

Op 1 juni 2018 vond een speciale Vrienden avond plaats. Deze avond werd 
georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Zeister Muziekdagen. 

Dergelijke avonden willen we vaker gaan organiseren, met als doel het 
verstevigen van de band met onze Gouden Vrienden/Periodieke schenkers en 

het werven van nieuwe Vrienden en sponsoren. De avonden zullen dan ook 
worden georganiseerd onder het motto: ‘bring a friend’ en zijn mogelijk 

dankzij sponsoring. Op deze eerste speciale Vrienden avond presenteerden 
we in het Koetshuis van Van Lanschot Bankiers een optreden van Young 

Strings Zeist, gevolgd door een lezing over countertenoren door Paul 
Schnabel. De avond werd afgesloten met een borrel. Onze gasten waren erg 

enthousiast. 
 

 
Lunch voor speciale genodigden 
Tijdens het zomerfestival hebben we op 17 augustus samen met het bestuur 

van de Stichting Zeister Muziekdagen een lunch georganiseerd in het Grand 
Café van Hotel Theater Figi voor speciale genodigden. Genodigd namens de 

Stichting Zeister Muziekdagen waren leden van het Comité van Aanbeveling, 
vertegenwoordigers van fondsen en sponsoren. Namens de Stichting Vrienden 

van de Zeister Muziekdagen waren de Gouden Vrienden uitgenodigd. Deze 
lunch werd gesponsord door Hotel Theater Figi. 

 
 

Special masterclass 
Aansluitend aan de lunch konden de genodigden die middag ook de special 

masterclass ‘Bodywork for Musicians’ in Hotel Theater Figi bijwonen. 
Docent voor dans en beweging aan de Jerusalem Academy of Music and 

Dance Iris Goren demonstreerde een unieke methode die musici helpt om 
tijdens het bespreken van hun instrument een goede houding aan te nemen. 



Alexander Pavlovsky en Young Strings Zeist verleenden hun medewerking aan 

deze masterclass. 
 

 
RESULTAAT 

Deze wervingsactiviteiten hebben geleid tot de volgende resultaten in 2018: 
 

 

 2016 2017 2018 

Vrienden 255 245 367 

Periodieke Schenkers 6 7 8 

Gouden Vrienden 9 13 17 

 270 265 392 

 
Toelichting: Tot 2018 werd het aantal vrienden dat voor twee personen 

betaald geteld als één vriend. Vanaf 2018 wordt dit aantal geteld als twee. 
 

 

Dankbetuiging 
Onze hartelijke dank gaat uit naar al onze Vrienden die mede dankzij hun 

bijdragen de basis leggen voor het internationaal kamermuziekfestival en 
masterclasses Zeister Muziekdagen, en bovenal bijdragen aan de 

instandhouding van het Beurzenfonds, waaruit masterclassstudenten zo nodig 
een subsidie ontvangen. Het enthousiasme en de trouw van onze Vrienden 

hebben ook dit jaar weer alles overtroffen, dit draagt bij aan de bijzondere 
sfeer die tijdens de Zeister Muziekdagen voelbaar is. 


