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Meerjarig Beleidsplan 2021 t/m 2023 
Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
 
Dit document bevat een uitwerking van het beleid van de Vereniging Vrienden van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest (VVRPhO).  
 
Doelstelling  
De statutaire doelstelling van de in 1935 opgerichte Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest luidt als volgt:  
“De Vereniging stelt zich ten doel de bloei van het Rotterdams Philharmonisch Orkest te bevorderen en een 
goede relatie tussen dit orkest en het publiek te bewerkstelligen.  
De Vereniging tracht dit te doen door:  
a. te bevorderen dat belangstellenden lid worden van de Vereniging tegen betaling van een contributie;  
b. de (im)materiële steun aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest en/of de aan dit orkest gelieerde fondsen;  
c. de organisatie van evenementen, die een beter begrip voor de activiteiten van het Rotterdams 

Philharmonisch Orkest wekken;  
d. andere middelen die het doel van de vereniging bevorderen.”  
De Vereniging heeft geen winstoogmerk. 
 
Hoofdlijnen van het beleid  
Uitvoeren van allerlei activiteiten ten behoeve van de intensiveren van de beleving van haar leden bij de  
De Vereniging, opgericht in 1935, richt zich de komende tijd op het voortzetten van de bestaande activiteiten en 
het verbreden en aanpassen daarvan in het licht van de veranderende concertpraktijk en het vergroten van het 
aantal Vrienden in aansluiting op het doelgroepenbeleid van het orkest.  
 
In de periode 2021 t/m 2023 richt de vereniging zich op de volgende activiteiten: 
1. Financiën en geldwerving 
2. Muziekinstrumenten 
3. Financiële ondersteuning bijzondere orkestactiviteiten  
4. Binding tussen publiek en orkest 
5. Evenwichtige verdeling taken binnen het bestuur 
 
De bovenstaande punten worden als volgt nader uitgewerkt: 
1. Financiën en geldwerving 
De Vriendenvereniging werft op meerdere manieren geld om dat te kunnen besteden aan de verschillende 
doelstellingen en ondersteuning van het orkest. De Vriendenvereniging beschikt over een Instrumentenfonds en 
bezit financiële reserves waaruit onderstaande activiteiten worden gefinancierd.  
Per 30 juni 2020 was in het instrumentenfonds een bedrag van € 280.000,00 beschikbaar terwijl aan overige 
reserves een bedrag van € 2.100.000,00 in de jaarrekening staat aangegeven. 
Al deze middelen worden volledig ten behoeve van bovengenoemde doelstelling ingezet.  
Deze financiën worden aangevuld door contributie van vrienden, begunstigers en donateurs alsmede door 
giften, schenkingen en legaten.  
De Vriendenvereniging werft hiervoor actief, al dan niet via het notariaat. Daarbij wordt aangewezen op de 
mogelijkheden van een schenking of legaat aan de Vriendenvereniging. 
 
2. Muziekinstrumenten 
Ter bevordering van muziekuitvoeringen op topniveau door het orkest is het ter beschikking stellen van 
muziekinstrumenten van excellente kwaliteit van groot belang. Per 30 juni 2020 had de Vriendenvereniging ca. 
130 instrumenten ter waarde van € 1,7 mln. op de balans staan met een verzekerde waarde van totaal € 11,4 
mln. Het betreft vooral strijk-, blaas-, slagwerkinstrumenten en harpen. 
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Na een verzoek van het orkest gaat de vereniging over tot de aanschaf en beheer van kwaliteitsinstrumenten en 
neemt die in beheer. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door haar adviseur mevrouw Geertje van der 
Linden, collectiebeheerder bij het Nederlands Muziekinstrumenten Fonds. Op deze manier kan de vereniging 
orkestleden faciliteren om over een fraai instrument te beschikken. 
Per geval wordt bij de financiering van een nieuw instrument gekeken naar de aanschafprijs en de beschikbare 
reserves. Soms wordt de aanschaf in samenwerking met een andere stichting of fonds gedaan. 
De Vriendenvereniging zal ook de komende jaren zich blijven inzetten voor de aanschaf en het beheer van 
kwaliteitsinstrumenten. Er is geen specificatie te geven van de te besteden bedragen per jaar. 
 
3. Financiële ondersteuning bijzondere activiteiten 
Incidenteel organiseert het orkest bijzondere activiteiten waarvoor zij zelf onvoldoende financiële middelen 
hebben en de specifieke fondswerving hiervoor onvoldoende resultaat geeft en derhalve dient te worden 
aangevuld. Aan de Vriendenvereniging wordt dan een financiële bijdrage gevraagd.  
Voorbeelden daarvan zijn het Gergiev-festival en de activiteiten rond het 100-jarige bestaan van het orkest in 
2019. De Vriendenvereniging zal ook de komende jaren op verzoek van het orkest hun bijzondere activiteiten 
financieel blijven ondersteunen. 
 
4. Binding van publiek / vrienden aan het orkest 
Voor het bewerkstelligen van een goede relatie tussen orkest en publiek en een intensivering van de beleving 
van de leden (vrienden) bij de muziekuitvoeringen zijn goede communicatie en diverse activiteiten van groot 
belang. De Vriendenvereniging maakt er werk van dat zo veel mogelijk publiek de concerten bezoeken en het 
wel en wee van het orkest kunnen volgen. Daartoe worden verschillende activiteiten uitgevoerd, waaronder 
(virtuele) inleidingen, interviews, et cetera. Al deze activiteiten zijn voor de vereniging van groot belang en zullen 
alle worden gecontinueerd en, waar mogelijk, uitgebreid. Daarbij wordt steeds gezocht naar meer en mogelijk 
betere manieren, gebruik makend van de nieuwste communicatiemogelijkheden. 
Het belang van communicatie wordt onderstreept door het beleggen van deze taak bij een lid van het bestuur 
met dit specifieke aandachtsgebied. Naast het (gedeeltelijk) financieren van het gedrukte orkestblad Intrada 
wordt volop digitaal ingezet, zoals hieronder uitgebreid omschreven. 
 
Ledenwerving 
De Vriendenvereniging had in juni 2020 in totaal 3254 leden. Het is de nadrukkelijke wens van het bestuur dit 
aantal te verhogen. Het ledenbestand bestaat grotendeels uit gepensioneerden. Vanwege overlijden of 
opzegging (bijv. doordat men fysiek niet meer in staat is om concerten bij te wonen) maakt deze vergrijzing het 
ledenaantal extra kwetsbaar. Om het ledenaantal aan te vullen wordt via de diverse communicatiemiddelen en 
incentives geworven. Recent is een professioneel bureau ingehuurd om concertbezoekers telefonisch te 
benaderen met het verzoek lid te worden. Het blijft een continu aandachtspunt en permanente activiteit om op 
meerdere manieren en via de diverse communicatiekanalen leden te werven. 
 
Werving jeugdleden 
De Vriendenvereniging kent ook jongeren die tegen een sterk gereduceerd tarief als “Young Friend” lid kunnen 
worden van de Vriendenvereniging. In overleg met de staf van het orkest worden incidentele acties gevoerd om 
jongeren te interesseren voor de vereniging en het orkest.  
 
Website 
Het belangrijkste communicatiemiddel van de Vriendenvereniging is de website www.vriendenrpho.nl. Daarop is 
alle informatie te vinden over de vereniging. De site wordt actueel gehouden met nieuwsitems, een 
activiteitenagenda, et cetera. 
De site wordt gemiddeld 1100 keer per week bezocht. Ons bestuurslid communicatie en de officemanager 
houden de internetsite voortdurend actueel. 
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Facebook 
De Vriendenvereniging heeft een eigen Facebook-account  
https://nl-nl.facebook.com/vriendenvanhetRotterdamsPhilharmonischOrkest 
Daarop wordt steeds actuele informatie gezet en ontvangen we reacties van vrienden en andere 
concertbezoekers. Blijkens die reacties wordt het account erg gewaardeerd en het aantal volgers groeit gestaag. 
Het bestuurslid communicatie houdt het Facebook-account actueel. 
 
Nieuwsbrief 
Periodiek brengt de vereniging een nieuwsbrief uit met de meest actuele en tijdsgevoelige informatie voor de 
vrienden. Deze wordt digitaal verstuurd aan vrienden waarvan een emailadres bekend is. Incidenteel wordt in 
geval van urgentie een korte versie verstuurd om de vrienden snel te informeren. 
 
Intrada 
Circa vier keer per jaar wordt door het orkest en de Vriendenvereniging samen het blad Intrada uitgebracht. Een 
redactie met professionals verzorgt de fraai gestileerde inhoud met artikelen over het orkest en de vereniging.  
In de regel bekostigt de vereniging circa de helft van de productie- en verzendkosten. Omdat dit een belangrijk 
communicatiemiddel van de Vriendenvereniging is geworden, kan de vereniging incidenteel alle kosten voor 
haar rekening nemen, zoals tijdens de Corona-crisis toen het orkest nauwelijks tot geen concerten kon 
verzorgen. 
Ons bestuurslid communicatie zit in de redactie, o.a. om de relevantie voor de vrienden van de bladinhoud te 
bewaken. 
 
Inleidingen 
Bij ieder concert van het RPhO in de Doelen verzorgt de Vriendenvereniging een inleiding. Daarvoor worden 
gerenommeerde musicologen gecontracteerd. Bovendien worden ook orkestleden gevraagd, die vaak de 
inleidingen met eigen ervaringen en anekdotes larderen. 
De inleidingen worden gehouden in een zaal van de Doelen, behalve als geen zaal beschikbaar is. In dat geval 
wordt de inleider verzocht een digitale inleiding te maken die via onze site ter beschikking wordt gesteld. 
De inleidingen worden zeer gewaardeerd door de vrienden en vormen daarom een kernactiviteit van de 
vereniging. Het programma voor een seizoen wordt normaliter door het orkest ruim beschikbaar gesteld zodat 
de vereniging in staat is inleiders tijdig te contracteren; hierdoor kunnen deze worden vermeld in de 
seizoenbrochure van het orkest. 
 
Vriendenwinkel 
Bij ieder concert van het orkest in de Doelen wordt de vriendenwinkel opengesteld. Er kunnen cd’s en andere 
gadgets met een relatie tot muziek en orkest worden gekocht. Meestal kunnen cd’s worden gekocht van de 
gespeelde muziek en optredende solisten. Indien mogelijk signeert de betreffende solist in de pauze van het 
concert de eigen cd’s in de vriendenwinkel.  
Tevens een belangrijke functie van de winkel is die van ontmoetingspunt voor vrienden en andere 
concertbezoekers. Informatieverstrekking over het concertprogramma en andere zaken betreffende orkest en 
vereniging is onderdeel van deze taak.  
 
Cursus muziekverdieping 
Jaarlijks organiseert de vereniging op een aantal avonden een cursus muziekverdieping. Een gerenommeerde 
musicoloog geeft, meestal na een inleidende avond over muziektheorie, van een aantal concerten een 
diepgaande uitleg over de te spelen muziek. De cursus wordt live gegeven in een zaal. Alleen wanneer dat 
onmogelijk is, wordt een digitale versie vervaardigd en beschikbaar gesteld. 
 
 
Vriendenreizen 
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Ieder seizoen organiseert de vereniging een of meer vriendenreizen naar een buitenlandse stad waar het orkest 
optreedt. Dat gebeurt samen met een professioneel reisbureau. Bezoek aan het concert van het RPhO in die 
stad is altijd onderdeel van de reis. Maar rond dat concert worden ook andere toeristische activiteiten 
georganiseerd. 
 
Museumconcerten 
Ieder seizoen worden in samenwerking met de vriendenvereniging van Museum Booijmans van Beuningen en 
het orkest enkele kamermuziekconcerten georganiseerd in het museum. Musici van het orkest vormen samen 
een ensemble. De begeleiders van de vriendenvereniging lichten kort de te spelen muziek toe. 
Helaas is museum Booijmans van Beuningen vanwege verbouwing enkele jaren gesloten en vinden de 
museumconcerten niet plaats. Zodra het weer mogelijk is bijvoorbeeld op en tijdelijke locatie, gaat de 
verenigingen ze weer organiseren. 
 
Meet the Musician 
Geboren in de tijd dat concertbezoek onmogelijk was, organiseert de vereniging maandelijkse online 
ontmoetingen van orkestmusici met vrienden en andere geïnteresseerden. Een musicoloog bevraagt een of 
meer musici, terwijl ook de toehoorders vragen kunnen stellen. 
 
Actieve vrienden 
Van de circa 3.300 vrienden zijn circa 25 leden zogeheten ‘actieve vriend’. Zij vormen, naast het bestuur, de 
ruggengraat van de vereniging. Bij diverse uitvoerende activiteiten van de Vriendenvereniging zoals bij de 
winkel, inleidingen, museumconcerten et cetera worden de actieve vrienden ingezet. Ze dragen het belang en 
activiteiten van de Vriendenvereniging actief uit, evenals het enthousiasme voor het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest. 
Ze vormen tevens een schakel naar de overige vrienden. In de winkel en bij de activiteiten hebben ze direct 
contact met vrienden en andere concertbezoekers. Ook worden ze ingezet om telefonisch contact met vrienden 
op te nemen ten behoeve van binding in het algemeen en om belangrijke activiteiten van de vereniging aan te 
bevelen. 
 
Aansturing van de activiteiten 
Het bestuur is verantwoordelijk voor (de aansturing van) de organisatie, ledenregistratie en de activiteiten. Voor 
de dagelijkse uitvoering is een officemanager aangesteld. Deze fungeert als ‘spin in het web’ en primair 
aanspreekpunt van de vereniging voor concertbezoekers, vrienden en (staf van) het orkest.  Het bestuur is zich 
bewust van het belang van de functie van officemanager en ziet erop toe dat deze rol vervuld wordt door een 
deskundige en representatieve persoon. 
 
5. Evenwichtige verdeling taken binnen het bestuur 
Het bestuur van de Vriendenvereniging dient statutair minimaal te bestaan uit vijf leden. Gezien het aantal taken 
van de vereniging kan dat een onevenredige belasting betekenen voor de bestuursleden. Het bestuur tracht het 
aantal bestuursleden te vergroten teneinde een evenwichtige taakverdeling tussen de bestuursleden te 
bewerkstelligen. Voor sommige taken, zoals voor de aanschaf en het beheer van muziekinstrumenten, is 
relevante deskundigheid een belangrijk criterium. 


