Jaarverslag vijftiende seizoen 2020 – 2021
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: cantatevespers in coronatijd
Het vijftiende seizoen 2020 - 2021 is getekend geweest door de corona-pandemie. Het is een bewogen
seizoen geworden waarbij we een grote mate van flexibiliteit hebben gevraagd van dirigenten, koren,
musici en publiek. Door de corona-maatregelen hebben we alle cantatevespers met beperkt of zelfs zonder
publiek moeten houden. Eén cantatevesper hebben we moeten afgelasten en een andere vesper hebben
we noodgedwongen anders geprogrammeerd. Met name de beperkingen qua koorzang en de beperkingen
qua orkestbezetting hebben we gevoeld. Niettemin zijn we trots dat we inclusief de inhaalcantate van het
vorige seizoen toch vijf cantatevespers konden organiseren. In het licht van de pandemie was veel anders,
ook de realisatie van onze doelstellingen moet in deze context worden gezien.
Doelstellingen 2020 – 2021

Realisatie

Vijf muzikaal hoogstaande
uitvoeringen + inhaalcantate

Naast de inhaalcantate zijn drie cantatevespers (september, november, april) volgens
programma doorgegaan, zij het met aangepaste bezetting: beperkte of geen
koorbezetting, beperkte orkestbezetting. De cantatevesper van januari hebben we
moeten annuleren vanwege de strenge lockdown-maatregelen. De cantatevesper
van februari is met een verrassingsprogramma anders ingevuld. De uitvoeringen
waren op hoog niveau. We zijn dankbaar voor de flexibiliteit van de musici!

250 tot 500 bezoekers per
cantatevesper

•
•
•
•
•
•
•

45 bezoekers (inhaalcantate)
September: 85 bezoekers, onbekend aantal kijkers, 99 views achteraf
November: 30 bezoekers, onbekend aantal kijkers, 124 views achteraf
Januari: afgelast
Februari: 0 bezoekers, 154 kijkers en 5 luisteraars, 378 views achteraf
April: 0 bezoekers, 169 kijkers en 193 views
Totaal aantal bezoekers: 160. Totaal aantal kijkers livestream: onbekend. Totaal
aantal views: 794
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Per seizoen minimaal 100
bezoekers onder de 35 jaar.

Doelstelling niet te meten; qua fysieke bezoekers niet behaald, qua kijkers via
livestream en link is onbekend.

Sluitende financiële
exploitatie.

Doelstelling niet gehaald. Een negatief resultaat, door minder collecte-opbrengsten,
zie hoofdstuk 4 Financiën.

Minimaal 200 abonnees op de Doelstelling gehaald: 233 abonnees per 20 mei 2021. Vrijwel gelijk aan het aantal van
digitale nieuwsbrief aan het
vorig jaar.
eind van het seizoen.
Minimaal 800 volgers van de
Facebookpagina aan het eind
van het seizoen.

Doelstelling vrijwel gehaald: 792 volgers per 19 juni 2021; 783 vinden Cantate op de
Brink ‘leuk’. De video’s worden op Facebook ook goed bekeken en er komen
positieve reacties op. Op onze berichten op de pagina “Geen dag zonder Bach” met
8800 volgers komen ook veel reacties.

Minimaal 100 betalende
Vrienden van Cantate op de
Brink aan het eind van het
seizoen.

Aantal betalende Vrienden bedroeg einde boekjaar 79 (vijf meer dan vorig jaar). Zij
doneerden in totaal € 2.880.

Verwerven van subsidies en
donaties met een minimale
opbrengst van respectievelijk
€ 4.000 en € 2.500,- (incl.
giften Vrienden en excl. giften
bestuursleden en
werkgroepleden).

Doelstelling gehaald.
Opbrengst subsidies: € 4.000.
De bijdragen in de (digitale) collecten, bedroeg € 2.268 (incl. giften). Samen met de
bijdragen van de Vrienden (€ 2.880) een bedrag aan donaties (incl. collecten) van
€ 5.148.

Bijdrage sponsoring € 1.000

Doelstelling niet gehaald. Voorbereidingen gestart, sponsorplan opgesteld.
Door corona-maatregelen is de uitvoering uitgesteld.

Eén maal afwijkend
Dit is als gevolg van de corona-pandemie niet gerealiseerd.
programmeren t.o.v.
voorgaande jaar.
Vernieuwingen en
experimenten zijn gericht op
het bereiken van een nog
breder publiek, m.n. jongeren.
Minimaal één maal
samenwerken met andere
vormen van kunstbeoefening
waarbij wederzijdse
versterking plaats vindt.

De stadsdichter (Mieke van Zonneveld) was op 21 maart 2020 uitgenodigd, en kwam
op het inhaalmoment op 5 september alsnog. Poëzie en muziek gaan bijzonder goed
samen.

Jonge solisten een podium
geven

Diverse malen hebben jonge solisten hun medewerking verleend.

Bijdragen aan gemeentelijk
beleid inzake wederkerigheid
culturele initiatieven.

De toegang tot de cantatevespers is laagdrempelig en vrij. Cantate op de Brink vraagt
bezoekers slechts een vrijwillige bijdrage.
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2. Bestuur, Vrienden en vrijwilligers
Het bestuur van de stichting werd gevormd door Jan de Leede (voorzitter), Machteld van Woerden
(secretaris), Marianne Berger (penningmeester), Marjanne Lammertsma, Heleen Weimar en Sebastiaan van
Eck. Sebastiaan is in 2014 toegetreden en Jan de Leede in 2019. De overige leden maken sinds 2006 deel uit
van het bestuur.
In de werkgroepen vonden geen wijzigingen qua samenstelling plaats.
Cantate op de Brink kon weer rekenen op de steun van een groot aantal musici en koorleden. Ook technici
voor beeld en geluid zijn in dit seizoen essentieel gebleken. Daarnaast waren er altijd mensen bereid handen spandiensten te leveren.

3. Uitgevoerd programma
Het seizoen 2020 – 2021 bood onderstaand programma.
Cantatevesper 5 september 2020 (inhaalcantate uit seizoen 14)
• Introïtus: Da Pacem, Domine van Melchior Franck
• Concerto in g voor 2 hobo's en strijkers van Georg Friedrich Händel
• Cantate Ich will den Kreuzstab gerne tragen BWV 56 van J.S. Bach
Solist:
Vocaal kwartet:
Orkest:
Dirigent:
Gedicht:
Inleiding:

Florian Just, bas
Machteld van Woerden, sopraan, Bernhardien Rikkert de Koe, alt
Wybo Vons, tenor, Henk van Zonneveld, bas
Cantate op de Brink
Hanna Rijken
Mieke van Zonneveld (stadsdichter)
Heleen Weimar

Cantatevesper 26 september 2020
BWV 85, Ich bin ein guter Hirt
•
•
•

Introïtus: Der Tag vertreibt die finstre Nacht van Michael Praetorius
Concerto grosso in g van Georg Friedrich Händel
Cantate Ich bin ein guter Hirt BWV 85 van Johann Sebastian Bach

Solisten:

Orkest:
Dirigent:
Inleider:

Bobbie Blommesteijn (sopraan)
Elsbeth Gerritsen (alt)
Mattijs Hoogendijk (tenor)
Daniël Hermán Mostert (bas)
Orkest van Cantate op de Brink, concertmeester Janneke van Prooijen
Boudewijn Jansen
Sebastiaan van Eck
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Cantatevesper 21 november 2020
BWV 95 Christus, der ist mein Leben
•
•
•

Intrada uit Suite TWV 55 van Georg Friedrich Telemann
Concerto grosso nr. 8 (zonder pastorale) van Arcangelo Corelli
Cantate Christus, der ist mein Leben BWV 95 van J.S. Bach

Solisten:

Orkest:
Dirigent:
Inleider:

Margreet Rietveld (sopraan)
Chantal Nysingh (alt)
William Knight (tenor)
Kees Jan de Koning (bas)
Cantate op de Brink, concertmeester Liz Perry
Cees van der Poel
Christiaan Boers

Cantatevesper 9 januari 2021 geannuleerd
‘Verrassings-vesper' 27 februari 2021
• Vivace uit Trio-sonate in c kl. Johann David Heinichen
• Aria uit cantate BWV 102 'Weh! Der Seele, weh!' Johann Sebastian Bach
• Adagio en vivace uit Orgeltrio-sonate BWV 528 in e kl. Johann Sebastian Bach
• Aria ‘Mein Tröster ist nicht mehr bei mir’ uit de Markus-Passion (BWV 247) Johann Sebastian Bach
• Largo en Vivace uit Triosonate voor fluit, viool en cello BWV 1038 Johann Sebastian Bach
• Aria uit cantate BWV 157 'Ja, ja, ach halte Jesum Feste' Johann Sebastian Bach
• Trio uit cantate BWV 150: 'Zedern müssen von den Winden’ Johann Sebastian Bach
Solisten:

Orkest:
Koor:
Dirigent:

Elsbeth Gerritsen (alt)
Henk Gunneman (tenor)
Florian Just (bas)
orkestleden Cantate op de Brink
Nadia Wijzenbeek, concertmeester
geen koor
geen dirigent

Cantatevesper 10 april 2021
BWV 4 Christ lag in Todesbanden
• Introïtus: Look down, O Lord on me poor man van William Byrd
• Instrumentaal werk: Sonate voor strijkers nr.12 in d van Johann Rosenmüller
• Cantate: Christ lag in Todesbanden BWV 4, van J.S. Bach
Solisten:

Koor:
Orkest:
Dirigent:
Inleiding:

Marjon Strijk (sopraan)
Tobias Segura Peralta (alt)
William Knight (tenor)
Kees Jan de Koning (bas)
geen koor, alles solistisch bezet
Cantate op de Brink
Harry van Berne
Machteld van Woerden

Meer details programmering seizoen 15 op: https://www.cantateopdebrink.nl/cantates/seizoen-2020-2021
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4. Financieel verslag
Uit de staat van lasten en baten wordt duidelijk dat het seizoen 2020 - 2021 een negatief exploitatiesaldo
opleverde. Dit is vooral te verklaren doordat vanwege corona nauwelijks bezoekers aanwezig mochten zijn..
Dit leverde minder collecte-inkomsten op, maar leidde ook tot minder kosten. Het saldo is onttrokken aan
de voorziening programmering seizoen 15.
Stand van baten en lasten St. Cantate op de Brink 2020-2021
Realisatie

Begroting

10.668,70

13.550

157,92
19,45
100,00
450,66
169,07
175,00
65,50

300
230
150
300
200
200
150

LASTEN
Onkostenvergoedingen

publiciteit/promotiemiddelen
programma's
partituren
materialen/ verg kosten/ repres
bankkosten
verzekeringen & huur
contributies
Subtotaal
Productiekosten
catering Grote Kerk
attenties medewerkers
uitgaven vrienden
Subtotaal

1.137,60

19,47
272,50
0,00

150
600
400
291,97

1.150

Lasten totaal
BATEN
Collecten en giften
Subsidies
Sponsoring
Giften bestuurs- en werkgroepleden
Vriendenbijdrage
Renten
Begroot tekort
Baten totaal
Resultaat

1.530

12.098,27

2.268,32
4.000,00
0,00
1.360,00
2.880,00
0,00

-

16.230

4.210
4.000
1.000
1.500
2.500
0
3.020
10.508,32

16.230

1.589,95

0,00
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BALANS St. Cantate op de Brink per 30-06-2021
Liquide middelen
Rekening Courant ING bank
Zakelijke spaarrekening ING bank

Totaal

3.063,85
15.407,62

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve

18.471,47

Vreemd vermogen
Crediteuren
Voorziening seizoen '21 -'22
Totaal

2.721,47
5.000,00

1.750,00
9.000,00
18.471,47

Bestuursleden ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden voor de Stichting.
De financiële gegevens worden, conform de eisen van de Belastingdienst in het kader van de ANBI status
op de website van Cantate op de Brink geplaatst. Donateurs kunnen hun donaties 125% fiscaal verrekenen.
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