
 

1 
 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van het Rotterdams 

Philharmonisch Orkest 

Maandag 25 oktober 2021 

Hybride bijeenkomst: locatie Bibliotheektheater Rotterdam + verbinding via Vimeo 

Aanwezig: Ken Gould (voorzitter), Rein Buwalda (secretaris), Onno Servaas (penningmeester), Rien 

van Genderen (bestuurslid), Nadja Bremer (notulist) + ca. 40 leden (op locatie) en 8 leden (via Vimeo) 

Afwezig: bestuurslid Maite Houwing (ouderschapsverlof) 

Agenda  

1 Welkom door de voorzitter 
2 Een korte terugblik: notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 26 oktober 2020  
 Redactioneel jaarverslag over het verenigingsjaar 2020-2021  
3 Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 2020-2021  
4 Verslag Financiële commissie 
5 Decharge bestuur 
6 Voorstel tot herbenoeming van de heren Oosterloo, Vehmeijer en De Landmeter in de 

Financiële Commissie voor het verenigingsjaar 2021-2022 
7 Voorstel tot herbenoeming van Visser & Visser BV tot accountant voor het verenigingsjaar 

2021-2022 
8  Begroting voor het verenigingsjaar 2021-2022  
9 Mededelingen van het bestuur en directie van het orkest 
10 Muzikaal intermezzo  
11  Vragen van Vrienden 
12 Afsluiting 
 

1. Welkom door de voorzitter  

De voorzitter opent om 19.32 uur de vergadering en heet namens het bestuur alle aanwezigen in het 

theater thuis, evenals de kijkers die thuis meekijken. Het Bibliotheektheater wordt bedankt voor de 

gastvrijheid. Speciaal welkom voor de ereleden en oud-bestuursleden, Joop Bonebakker, Evelien 

Masselink, Thea de Lange en de nieuwe zakelijk directeur Jeroen van Breugel. George Wiegel is 

momenteel op reis; allen krijgen de hartelijke groeten namens hem. Wel is aanwezig oud-orkestlid en 

ambassadeur van de vriendenvereniging Agnes Tonko: hartelijk welkom. Eveneens welkom aan de 

Financiële Commissie: Carel Oosterloo, Clemens Vehmeijer en Jan de Landmeter. Hartelijk welkom 

aan de actieve vrienden waaronder Thilde Rol, Thea de Lange, Cees Hesse, Lotus van Almelo, Elly van 

der Spek en Francien Verhoef. Tevens hartelijk welkom aan alle overige vrienden. 

Op het podium zijn aanwezig secretaris Rein Buwalda, penningmeester Onno Servaas en algemeen 

bestuurslid Rien van Genderen. Maite Houwing is er helaas niet bij; zij is recent bevallen van een 

gezond jongetje. Tevens is Nadja Bremer aanwezig, onze officemanager. 

Dan een droevig bericht: een van onze trouwe actieve vrienden Hanneke Drost is vrijdag jongstleden 

overleden. Zij is in onze gedachten. 

Er zal een pauze worden ingelast om het podium klaar te zetten voor de musici. Het blijft nog een 

verrassing wie de musici zijn. Petja Buitendijk is aanwezig om foto’s te maken. 
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2. Een korte terugblik: Notulen Algemene Ledenve rgadering d.d. 26 oktober 

2020. Redactioneel jaarverslag over het verenigingsjaar 2020 -2021. 

De notulen van 26 oktober 2020 staan op pagina 25 van het jaarverslag. De ALV van vorig jaar verliep 

via Zoom. Heel fijn om nu weer live de ALV te kunnen doen. 

Er waren ingezonden correcties op de notulen van vorig jaar. De secretaris bespreekt de punten die 

Rinus Degeling heeft ingezonden. Het betreft de volgende punten: 

1. In de kop wordt bij “Aanwezig:” ook mevrouw Maite Houwing genoemd wat toch wel in 
tegenspraak is met uw mededeling onder punt 1.2 dat zij als arts dienst had in het Erasmus 
MC. 

2. Bij punt 2 betreffende de notulen van de vergadering van 21 oktober 2019 rept over een 
aanpassing van het aantal aanwezigen zonder dat het juiste aantal nu in de notulen van 2020 
wordt genoemd, jammer. 

3. Bij punt 4, verslag van de Financiële Commissie, staat op bladzijde 30, helemaal onderaan, 
over Onno Visser: “…hij is achter lid geweest …” waar wellicht werd bedoeld acht jaar maar ik 
wil mij niet bezondigen aan jumping to conclusions. 

 
De voorzitter vraagt of vanuit de zaal of chat overige opmerkingen over de notulen 2020 zijn. Die zijn 
er niet. Bij acclamatie wordt verzocht om de notulen goed te keuren. De notulen zijn bij dezen 
goedgekeurd. 
 
Over het redactionele verslag 20/21 stipt de voorzitter het volgende aan. De inleiding van de 

voorzitter gaat erover om het contact onderling te versterken evenals het contact tussen orkest en 

de vrienden. De vereniging doet dat al decennia en met succes. Met de opkomst van videobellen 

kreeg de vereniging er een medium bij waardoor voor het eerst voor echt contact op individueel 

niveau kon worden gezorgd tussen vrienden en orkestleden. Het project Meet the Musician lijkt 

tegemoet te komen aan de behoefte aan individueel contact. Nood maakt vindingrijk, zo blijkt maar 

weer. 

In het verslag laten de cijfers zien dat er nog andere uitdagingen zijn die aanleiding geven voor de 

nodige vindingrijkheid. Terwijl de donatiecijfers op peil blijven, zien we dat de trend van een dalend 

ledenaantal doorzet. De nieuwe zakelijk directeur heeft aangegeven samen met de 

Vriendenvereniging extra aandacht te willen besteden aan publieksbereik en verbreding. Zijn succes 

daarmee zal leiden tot aanwas van leden, graag versterkt met ideeën van de leden.  

In het verslag leest men ook over de samenstelling van het bestuur. In de komende maanden gaat 

het bestuur actief op zoek naar versterking van het bestuur. Ook over het werk van de actieve 

vrienden valt te lezen in het verslag. Door alle coronaperikelen hebben de actieve vrienden een 

kleinere rol kunnen spelen. In de afgelopen maand zijn ze met hernieuwde energie aan de slag 

gegaan, waarvoor dank. 

De voorzitter vervolgt met verdere dank. In het verslag is anderhalve pagina gewijd aan de vele 

communicatieactiviteiten die Rien van Genderen heeft verzorgd. Bij afwezigheid van fysiek contact 

zijn alle communicatiemiddelen extra belangrijk geworden en Rien heeft hier een dagtaak aan. Ook 

leest men over de ledenactiviteiten zoals de cursus muziekverdieping die Rien, samen met Maite, 

heeft georganiseerd. Rien wordt bedankt voor deze bijzondere prestatie.  
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Ook Rein wordt bedankt voor het project Meet the Musician. Samen met Nadja heeft hij de 

programmering voortvarend opgepakt en gasten en gespreksleiders geregeld. Dat is allemaal heel 

goed verlopen. En onze voorzitter Ken Gould vervult daarbij steeds op uitstekende wijze de rol van 

moderator.  

Ook Onno wordt bedankt voor de vele tijd en energie die hij heeft geïnvesteerd. Dit was zijn eerste 

jaar, met veel aandacht niet alleen aan de financiën, maar ook om het CRM bruikbaar te maken. 

Ook Nadja, die echt alles in de gaten houdt, wordt nadrukkelijk bedankt. 

3. Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 2020-2021 

De penningmeester krijgt vervolgens het woord om het financieel jaarverslag toe te lichten. Dat 

verslag start op pagina 11. 

Het eerste jaar was een belevenis maar is goed gelukt. Dat het afgelopen jaar (ook) beïnvloed is door 

coronaperikelen is goed terug te zien in de cijfers. Bijeenkomsten konden niet fysiek plaatsvinden, 

wat blijkt uit minder uitgaven op dat vlak. Ook verviel de jaarlijkse bijdrage aan het Gergiev Festival. 

Wel werd er een bedrag van € 75.000 als bijdrage aan het orkest geschonken. Verder waren er geen 

inkomsten vanuit de vriendenwinkel en minder activiteiten op het gebied van aanschaf en verkopen 

van instrumenten. Alleen voor Ron Tijhuis werd een althobo aangeschaft. De hobo van Karel Schoofs 

is verkocht. Er is nog geen nieuw instrument aangeschaft. Ook de trompet van André Heuvelman is 

inmiddels verkocht. 

De baten zijn echter in dit seizoen aanzienlijk gestegen ten opzichte van de vorige periode. Wij zijn 

namelijk verheugd met een erfstelling, waarvan voorlopig een voorschot van € 450.000 is uitbetaald 

en daarnaast met twee legaten van totaal € 53.000. Dit nog naast de giften, die wij nog voor een 

totaalbedrag van€ 20.000 mochten ontvangen.  

Bovendien zijn de opbrengsten uit contributies hoger dan verwacht ondanks het dalende 

ledenaantal. Dit is te danken aan de verhoging van de contributie, die per 1 juli 2020 is doorgevoerd 

en aan de uitgebreide nabelacties die ook dit seizoen weer hebben plaatsgevonden. 

Dit jaar werd ook weer bijgedragen aan de kosten voor Intrada. 

Onder de streep resteert een buitengewoon goed resultaat dit jaar, waarvoor uiteraard een goede 

aanwending wordt gezocht. 

In overleg met de Financiële Commissie is besloten het hele resultaat aan de algemene reserve toe te 

voegen. Dat is om te voorkomen dat het idee ontstaat, dat er slechts een beperkt bedrag voor 

instrumenten beschikbaar is. Dat is niet zo: immers, het primaire doel van de Vereniging is, dat de 

gelden voor aanschaf instrumenten worden gebruikt. Vandaar dat deze keuze gemaakt is. 

Dit is de belangrijkste toelichting op de jaarcijfers. 

De penningmeester vraagt of er vragen vanuit het publiek zijn. De heer Degeling stelt de volgende 

vraag: hij vraagt zich af waarop Karel Schoofs speelt als zijn hobo verkocht is. Antwoord: Karel 

Schoofs krijgt telkens instrumenten op zicht van handelaren om uiteindelijk tot een goede keuze te 

komen. 
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Mevrouw Liesbeth Jansen vraagt om toelichting op punt 2.2: Het relatiebeheer van het 

mecenasfonds is in 2010/2011 overgedragen aan het Philharmonisch Fonds en sindsdien volledig in 

beheer bij het RPhO. De instrumenten uit het Fonds zijn toen overgedragen aan de 

Vriendenvereniging en worden hier beheerd en geadministreerd. 

De penningmeester kondigt de heer Oosterloo aan om het verslag van de Financiële Commissie voor 

te lezen. 

4. Verslag Financiële Commissie  

De heer Oosterloo neemt het woord en leest het verslag van de Financiële Commissie voor.  

Wij worden ieder jaar door de ledenvergadering benoemd om samen met de externe accountant en 

de penningmeester te overleggen en jaarlijks verslag uit te brengen in de ledenvergadering. Het 

aflopen jaar heeft één vergadering op 10 september 2021 plaatsgevonden met de penningmeester 

en de externe accountant. We hebben kritische vragen gesteld. Alle vragen zijn naar tevredenheid 

beantwoord. We kijken ook vooruit. Er heeft een verbetering in de ledenadministratie 

plaatsgevonden. In 2019 is de vriendenvereniging overgegaan naar nieuw CRM in overleg met het 

orkest. Hierdoor een aanzienlijke verbetering die waarschijnlijk ook voor meer contributie-inkomsten 

heeft gezorgd. De Financiële Commissie was dik tevreden. We waren onder de indruk van de 

snelheid waarmee Onno zaken heeft opgepakt en aangeleverd. Dit heeft mede geleid tot goede 

cijfers. 

5. Decharge bestuur 

De voorzitter vraagt bij acclamatie decharge voor de penningmeester voor het financieel beheer van 

het afgelopen jaar. Akkoord bij acclamatie.  

De voorzitter vraagt de aanwezige leden decharge voor het bestuur voor het in 2020/2021 gevoerde 

beleid. Akkoord bij acclamatie.  

6. Voorstel tot herbenoeming van de heren Oosterloo , Vehmeijer en De 

Landmeter in de Financiële Commissie voor het verenigingsjaar 2020-2021 

en voorstel tot benoeming van de heer De Landmeter in de Financiële 

Commissie voor het verenigingsjaar 2021-2022 

Elk jaar worden de leden van de Financiële Commissie door de leden benoemd. Bij acclamatie gaan 

de leden akkoord met het voorstel tot herbenoeming tot de heren Oosterloo, Vehmeijer en De 

Landmeter. De voorzitter dankt de aanwezigen. 

7. Voorstel tot herbenoeming van Visser & Visser BV tot accountant voor het 

verenigingsjaar 2021-2022 

Het voorstel om ook volgend seizoen gebruik te maken van de diensten van registeraccountant 

Visser & Visser krijgt bij acclamatie de instemming van de leden. 

Thea de Lange stelt een vraag over de scheiding tussen administratie en accountant; deze zitten 

beide bij Visser & Visser. De penningmeester beantwoordt de vraag: het bestuur is zich daarvan 

bewust. In de praktijk zijn het gescheiden organisaties, ook fysiek. Tussen de organisaties onderling 
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worden eventuele vragen niet beantwoord, maar wordt doorverwezen naar de penningmeester. 

Juist omdat het in één hand is, zijn ze bijzonder kritisch. Zaken zijn goed gewaarborgd. De voorzitter 

vult aan dat de situatie vroeger inderdaad anders was. Ondertussen zijn de organisaties echter meer 

van elkaar gescheiden, waardoor de aanleiding van het verzoek niet meer bestaat. De heer Oosterloo 

vult nog aan dat de maatregelen die inmiddels genomen zijn acceptabel zijn. Er zijn ook voordelen 

verbonden aan de huidige situatie. 

8. Begroting voor het verenigingsjaar 2021-2022 

Onno Servaas licht de begroting toe (p. 15 van het jaarverslag). Onno neemt het woord en bedankt 

de leden voor hun vertrouwen. 

Het opstellen van de begroting is gebeurd op een moment dat er nog veel onduidelijkheden waren 

rond de pandemie. Dit maakte het best lastig. 

De verwachte contributies liggen op een vergelijkbaar niveau met verleden jaar. Er is een dalend 

aantal leden, maar er komt ook meer contributie binnen dankzij inspanning van Nadja. En op basis 

van de beschikbare informatie wordt een bedrag van € 80.000 voor legaatstellingen en erfenissen 

verwacht. 

De rentevergoeding is ongeveer even hoog. We zijn er in de begroting van uitgegaan, dat er weer een 

bijdrage aan het Gergiev Festival zal worden gegeven. Er zullen meer activiteiten voor ledenwerving 

zijn en andere zaken, waardoor de ledenportefeuille hopelijk stijgt. 

De kosten zijn iets hoger begroot waarmee deze naar het oude niveau zullen komen. Dit heeft onder 

andere te maken met uitgaven voor de afrondende fase in ICT-zaken. 

Een en ander zal naar verwachting resulteren in een positief saldo van € 25.000.  

Vraag vanuit het publiek, de heer Koch: er is een negatief advies van de Rotterdamse Kunstraad 

gekomen voor wat betreft het Gergiev Festival. De voorzitter geeft aan dat antwoord op deze vraag 

zo dadelijk zal volgen. 

Voorzitter dankt de penningmeester voor zijn inspanningen en toelichting. Applaus volgt. 

9. Mededelingen van het bestuur en van de directie van het orkest  

De voorzitter nodigt Jeroen van Breugel uit om nader kennis te maken met hem en de leden.  

De achtergrond van Jeroen ligt in een studie geschiedenis, een start in fondsenwerving bij de 

Stichting Lezen en Schrijven om vervolgens bij de Kunsthal in Rotterdam terecht te komen. Na een 

periode in Engeland bij de Universiteit van Oxford gewerkt te hebben, keerde Jeroen in 2018 terug 

naar de Kunsthal. Sinds augustus 2021 werkt Jeroen bij RPhO en houdt hij zich bezig met marketing, 

communicatie en sales. 

Jeroen bezoekt al van jongs af aan het RPhO. Het orkest staat er zowel nationaal als internationaal 

goed voor. Dit moet zich wel gaan vertalen naar publiek. Het vriendenaantal loop terug. Uitverkochte 

zalen behoort tot het verleden. Er zal sterk moeten worden gefocust op publieksvergroting én 

verbreding. Artistiek heeft het orkest de storm zeer goed doorstaan. Het plezier en de passie zijn bij 
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de musici goed zichtbaar. Financieel staat het RPhO er ook redelijk goed voor. Eigenlijk gaat het goed 

met het orkest. De kaartverkoop gaat niet slecht, maar blijft wel achter. Dit is een trend bij alle 

podiumkunsten. Publiek heeft een meer afwachtende houding.  

Jeroen geeft aan te willen inzetten op fondsenwerving; het orkest is in toenemende mate afhankelijk 

van die geldstroom. Een ander speerpunt is het publieksbereik. De marketingafdeling is bezig met 

een platform waar op een laagdrempelige manier mensen in aanraking kunnen komen met 

symfonische muziek. 

Over de samenwerking met Jeroen heeft George Wiegel het volgende gezegd: ‘Ik kijk uit naar een 

plezierige en dynamische samenwerking met Jeroen als zakelijk directeur, binnen het orkest vullen 

onze kennis en expertise elkaar mooi aan’. Jeroen en George kennen elkaar al langere tijd. Jeroen 

kijkt ook uit naar de samenwerking. George heeft een enorm artistieke kwaliteit en Jeroen hoopt van 

hem te kunnen leren.  

Eerder vanavond kwam vanuit het publiek een vraag over het Gergiev Festival. Jeroen’s reactie: het 

Gergiev Festival heeft een eigen bestuur waardoor belangen gescheiden zijn. Het Gergiev Festival 

levert een belangrijke bijdrage aan het RPhO maar ook aan de cultuur in Rotterdam. De RKC is niet 

negatief over het festival, maar meent dat het wellicht beter zou passen binnen het RPhO en heeft 

voorgesteld de organisaties te voegen. Er wordt over nagedacht of dit de gewenste route is. 

Vanuit de livestream vraagt men of gedacht wordt aan goedkopere kaarten voor de jeugd om 

scholen en de jeugd te enthousiasmeren? Jeroen geeft aan dat zeker gekeken wordt naar het 

binnenhalen van andere doelgroepen, evenals samenwerkingsverbanden aan te gaan met 

bijvoorbeeld de Rotterdam Pas.  

De special van Zembla komt ter sprake (red: deze ging over een flinke terugval in het aantal 

muziekscholen). George en Jeroen zijn recent bij de wethouder geweest; daarbij is dit onderwerp ter 

sprake gekomen.  

Vanuit het publiek wordt een vraag gesteld over het forse bedrag dat is vrijgekomen (red: vanuit het 

legaat); wordt met het orkest gesproken over de bestemming daarvoor? De voorzitter geeft aan dat 

VVR ingaat op verzoeken van het orkest. Als een instrument aangekocht moet worden klopt het 

orkest aan bij VVR. Jeroen geeft aan dat het mooi is om te zien dat mensen grote bedragen nalaten 

aan het orkest. Het orkest denkt continu na over besteding van grote bedragen aan projecten. 

Vanuit de livestream wordt een vraag gesteld over de administratieve ontkoppeling met de Doelen. 

Jeroen geeft aan dat dit te maken heeft met het kunnen beheren van de eigen data en meer inzicht 

te krijgen in voorkeuren van het publiek en daarop kunnen inspelen.  

Vanuit het publiek komt de suggestie om meer matineevoorstellingen in de programmering op te 

nemen. Jeroen geeft aan alle suggesties mee te nemen.  

PAUZE 

10. Muzikaal intermezzo 

De RPhO Academy staat onder leiding van Arto Hoornweg. Arto vertelt dat 220 kandidaten zich 

hadden aangemeld voor deelname aan de Academy, zowel uit Nederland als uit de rest van Europa. 
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Na vier auditierondes zijn 5 academisten gekozen. De samenstelling is viool, altviool, cello en 

contrabas. De academie is in het leven geroepen om na de beroepsopleiding aansluiting bij het 

orkest te creëren. De verwachting is dat de academisten na afloop bij het orkest worden 

aangenomen: een win-win situatie voor alle betrokkenen.  

Het muzikaal intermezzo – twee delen van strijkkwartet nr. 2 van Borodin, Scherzo en Notturno – 

wordt vervolgens verzorgd door een viertal academisten: Lia Yeranosyan (Portugal), viool Ángeles 

Salas (Spanje), viool Ursula Skaug (Noorwegen/Nederland), altviool Eleonora Dominijanni (Italië), 

cello.  

11. Vragen van Vrienden 

De heer De Landré doet een suggestie aan de zakelijk directeur: kijken naar het repertoire is nodig 

om ander publiek aan te trekken.  

De heer Koch: er hing vroeger een klok in de hal boven. Die is nu weg – deze wordt gemist. Die was 

zo handig in de pauze. 

Thilde Rol: het programmaboekje wordt erg gemist; er wordt verwezen naar de website, maar het 

fysieke was zo fijn. Reactie Jeroen: mogelijk heeft dit te maken met coronamaatregelen. Er zal 

navraag worden gedaan. 

Komt er een inhaaltournee naar USA: En komt Pinchas Zukerman weer? Jeroen: er zijn gesprekken 

gaande met zalen in Amerika. Mogelijk in 2023 weer een tour naar USA/NY. Nog niet helemaal zeker, 

houd het vooral in de gaten. Internationale tournees zijn niet uit de planning verdwenen. In 2022 

staat een reis naar Taiwan en Korea gepland. Pinchas Zukerman; waarschijnlijk niet, het antwoord is 

niet helemaal zeker. 

Liesbeth Jansen dankt het bestuur voor haar werk en voor verbondenheid met VVR door alle 

activiteiten. Het bestuur geeft aan dat in een volgende nieuwsbrief aandacht zal worden besteed aan 

dit onderwerp. Op de website van de vriendenvereniging is informatie te vinden over de diverse 

activiteiten die worden georganiseerd en de mogelijkheid voor leden om zich daarvoor aan te 

melden. 

Er wordt gevraagd naar de stand van zaken rondom de muziekcursus. Rien van Genderen licht toe: 

deze komt er met de welbekende docenten Michel Khalifa en Leo Samama. Beoogde locatie: de 

Machinist in Rotterdam-Delfshaven. 

12. Afsluiting 

Er zijn bloemen uitgereikt aan Nadja met lovende woorden voor haar werk voor VVR, veel dank voor 

alle inspanningen. 

De Voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en nodigt de aanwezig uit om tijdens een borrel het 

glas te heffen op het nieuwe seizoen. De voorzitter dankt de medewerkers van het 

bibliotheektheater voor hun uitmuntende gastvrijheid, met dank ook aan Nadja en 

medebestuursleden, en sluit de vergadering om 21.45 uur. 

*** 


