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Jaarverslag seizoen 2013 – 2014          

     

De Stichting Cantate op de Brink, gevestigd in Hilversum, heeft volgens de statuten tot doel ‘het voor een 

breed publiek mogelijk te maken om in de gemeente Hilversum muziekuitvoeringen met een liturgisch 

karakter bij te wonen en waar mogelijk aan de uitvoering deel te nemen’. De stichting heeft geen 

winstoogmerk en tracht haar doel te bereiken met inzet van (semi)professionele musici, solisten en koren, 

zo mogelijk uit de regio. Waar mogelijk worden talentvolle jonge musici uitgenodigd. De stichting opereert 

onder auspiciën van de Raad van Kerken Hilversum. 

De doelstelling is vertaald in de uitvoering van cantates op zaterdagmiddag in de Grote Kerk in Hilversum 

op de Kerkbrink. In beginsel wordt gekozen uit het cantaterepertoire van J.S. Bach en zijn stijlgenoten. 

Het publiek wordt de mogelijkheid geboden minimaal één koraal mee te zingen.  

 

 

1. Resultaten 

 

Het seizoen 2013 – 2014 is voor de Stichting Cantate op de Brink voor de achtste maal op rij succesvol 

verlopen. Er is op hoog niveau gemusiceerd. De vier muzikale vespers trokken in totaal 1.155 mensen,  

bijna honderd bezoekers meer dan de drie voorgaande seizoenen.  

 

Vernieuwingen vielen in goede aarde. De cantatevesper wordt met ingang van dit seizoen geopend met 

een koorwerk dat het koor de kerk in processie binnenlopend ten gehore brengt. Daarnaast is gestart met 

een samenwerking met de Nederlandse Händelvereniging. Dat leidde tot de uitvoering van het eerste 

deel van de Messiah van G.F. Händel in de cantatevesper van december. Vlak voor Pasen 2015 zal het 

koor van de vereniging het tweede deel van de Messiah uitvoeren. 

 

De stichting heeft zich ten doel gesteld meer jongeren te betrekken bij de vespers. Dit seizoen stond in 

het teken van jong talent. De vierde cantatevesper kende louter jonge solisten met een verrassend goed 

resultaat. De samenwerking met de Groen van Prinsterer basisschool in Hilversum werd niet 

gecontinueerd. Naar een alternatief wordt gezocht. 

 

Ter vergroting van de financiële draagkracht en ter verbreding van het maatschappelijk draagvlak heeft 

zich sinds vorig seizoen een groep Vrienden van Cantate op de Brink gevormd. In dit seizoen kreeg de 

samenwerking met het bestuur van de Vrienden nadere invulling, met name in het betrekken van 

vrienden bij de stichting en bij pr-activiteiten. Aan het einde verslagjaar waren er twintig vrienden 

aangesloten. 

 

In het kader van de PR activiteiten waren er initiatieven op het gebied van de social media. Veel 

aandacht is dit verslagjaar gegaan naar de verbetering van de affiches en de programma’s. Voor de 

affiches wordt gebruik maakt van fotomateriaal. De programma’s zijn uitgebreid met vertalingen van de 

teksten en met beschrijvingen van de solisten en dirigenten. 

Financieel sluit de stichting het seizoen wederom positief af. 
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2. Bestuur, Vrienden en vrijwilligers 

 

Het bestuur van de stichting werd gevormd door Joep Mourits (voorzitter), Machteld van Woerden 

(secretaris), Marianne Berger (penningmeester), Jouke van der Leest, Marjanne Lammertsma, Arno Rog, 

en Heleen Weimar. Er waren tijdens dit seizoen geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur. Na 

het afsluiten van het seizoen bereikte de Stichting het zeer trieste bericht van het overlijden van Jouke 

van der Leest op 30 juli 2014. 

 

De werkgroep PR bestond, naast een aantal bestuursleden, uit Nienke de Boer en Joost Poorthuis. 

De Vrienden van Cantate op de Brink werden aangevoerd door Jeltien Kraaijeveld-Wouters, Jan Spaans 

en Liesbeth Wansink. Cantate op de Brink kon verder rekenen op de steun van een groot aantal musici 

en koorleden. Daarnaast waren er altijd mensen bereid hand- en spandiensten te leveren.  

Vrijwilligers en bestuur hebben hun samenwerking gevierd door gezamenlijk in mei een concert van de 

Nederlandse Bachvereniging te bezoeken in De Waalse Kerk in Amsterdam. 

 

 

3. Programma 

 

Het seizoen 2013 – 2014 bood onderstaand programma.  

 

5 oktober 2012 

 

 Allegro uit Concerto in Bes grt. voor twee blokfluiten, twee hobo’s, strijkers en b.c., TWV 54:B2 van 

G.Ph. Telemann 

 Motet So gehst du nun, mein Jesu, hin, van G.A. Homilius 

 Cantate BWV 180 Schmücke dich, o liebe Seele van J.S. Bach 

 

Solisten: 

Marjon Strijk, sopraan 

Nicole Bovens, alt 

Erik Janse, tenor 

Janko Fraanje, bas 

 

Koor: Amersfoorts Kantatekoor 

Algehele muzikale leiding: Bas Ramselaar 

Inleiding: Christiaan Boers 

 

14 december 2013 

 

 Het eerste deel uit de Messiah van G.F. Händel 

 

Solisten:  

Margreet Rietveld, sopraan 

Marleene Goldstein, alt 

Henk Gunneman, tenor 

Joris van Baar, bas 

 

Koor: Leden van de Nederlandse Händelvereniging 

dirigent: Harry van Berne 

geen inleiding 
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8 maart 2014 

 

 Cantate BWV 22 Jesus nahm zu sich die Zwölfe van J.S. Bach 

 

Solisten:  

Kaspar Kröner – altus 

Harry van Berne – tenor 

Joris van Baar – bas 

 

Koor: Kamerkoor Akkoord  

dirigent: Cees van der Poel 

Inleiding: Machteld van Woerden 

 

 

17 mei 2014 

 

 Cantate BWV 44 Sie werden euch in den Bann tun van J.S. Bach 

 Motet Unser Vater van Homilius 

 Sanctus Clemens non Papa 

 

Solisten:   

Deborah Cachet – sopraan 

Angelo Custódio – altus 

Rudmer de Vries – tenor 

Benjamin de Wilde – bas 

 

Koor: Dudok Kamerkoor 

dirigent: Harry van Berne 

Inleiding: Heleen Weimar 

 

 

 

4. Financieel verslag 

 

Uit de hiernavolgende jaarrekening wordt duidelijk dat het seizoen 2013 – 2014 een financieel uitermate 

gezond jaar was. Dit is te danken aan de vriendenbijdragen en giften. Daarnaast mochten we de 

begrootte subsidies ook daadwerkelijk ontvangen. Hiermee prijst de Stichting zich bijzonder gelukkig. De 

inkomsten uit collecten bleven op peil. De onkostenvergoedingen en bedrijfskosten vielen lager uit dan 

begroot. Al met al resulteerde dit in een positief saldo. De financiële gegevens zijn, conform de eisen van 

de Belastingdienst in het kader van de ANBI status op de website van Cantate op de Brink geplaatst.  

 

  

 

 

http://www.cantateopdebrink.nl/programma/2013-2014/cantatevesper-8-maart-2014/?page_id=341
http://www.cantateopdebrink.nl/programma/2013-2014/cantatevesper-8-maart-2014/?page_id=92
http://www.cantateopdebrink.nl/programma/2013-2014/cantatevesper-8-maart-2014/?page_id=1160
http://www.cantateopdebrink.nl/programma/2013-2014/cantatevesper-17-mei-2014/?page_id=370
http://www.cantateopdebrink.nl/programma/2013-2014/cantatevesper-17-mei-2014/?page_id=708
http://www.cantateopdebrink.nl/programma/2013-2014/cantatevesper-17-mei-2014/?page_id=1323
http://www.cantateopdebrink.nl/programma/2013-2014/cantatevesper-17-mei-2014/?page_id=725
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Jaarrekening 2013 – 2014 

 

LASTEN BATEN 

Onkostenvergoedingen 3.804,27 Collectes 4.272,37 

Algemene bedrijfskosten 2.111,96 Subsidies 2.750,00 

Productiekosten 525,67 Giften 1.000,00 

Resultaat 2.371,66 Vriendenbijdragen 695,00 

  Rente 96,19 

Totaal 8.813,56 Totaal 8.813,56 

 

Bedragen in euro’s 

 

 

Balans per 1 juli 2014 

 

ACTIVA PASSIVA 

Rekening courant 3.531,73 Algemene reserve 1.141,18 

Spaarrekening 9.764,45 Bestemmingsreserve jubileumconcert 6.500,00 

  Voorziening 4.000,00 

  Crediteuren 1.657,00 

Totaal 13.296,18 Totaal 13.296,18 

 

Bedragen in euro’s 
 


