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Inleiding 
In 2018 heeft de Stichting Vrienden van het Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag (hierna de 
Stichting), gevestigd te ‘s Gravenhage, zich wederom conform haar missie ingespannen voor het 
verlenen van financiële steun aan en het wekken van belangstelling bij het publiek voor het 
Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag. Deze missie is een samenvatting van de officiële 
doelstelling van de Stichting, zoals vastgelegd in de Statuten.  
 
De doelstelling wordt geëffectueerd door het inzamelen van gelden om daarmee financiële steun te 
kunnen geven, door het verlenen van steun in de vorm van hand- en spandiensten en door het 
benutten van maatschappelijke contacten van de individuele bestuursleden.  
 
 
Activiteiten 
Het festival heeft in 2018 een nieuwe naam gekregen: Classical Encounters discover – live – music. 
Ook de website werd geheel vernieuwd.  
Het Festival vond plaats van 4 t/m 8 april en had als thema ‘For the Love of Music’. Tijdens dit festival 
stond de bijzondere relatie tussen de kunstenaar en mecenas centraal en werden programma’s rond 
opvallende weldoeners en hun protegés uit de muziekgeschiedenis gepresenteerd. Een bijzondere 
moderne vorm van ‘mecenaat’ was de veiling van maten van een speciaal voor dat concert door 
Martijn Padding gecomponeerde mecenas-suite waarbij niemand minder dan Dominic Seldis als 
veilingmeester fungeren. Een aantal Vrienden lieten zich tijdens de veiling niet onbetuigd.  
Ook boden veel Vrienden een helpende hand bij de organisatie van de concerten, zoals bij de 
kaartcontrole, de bemanning van de kassa, het vervoer van musici en de bemanning van de 
gastenbalie en, last but not least, het werven van nieuwe Vrienden. 
 
 
Financieel beleid 
Voor een effectieve uitoefening van haar taak is en blijft onmisbaar dat de Stichting Vrienden van het 
Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag door de Belastingdienst erkend is als Culturele 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI); in het verslagjaar werd deze erkenning gecontinueerd. 
 
De Stichting treedt op als de ontvanger van schenkingen van Vrienden van het Kamermuziekfestival 
Den Haag en draagt de verantwoordelijkheid voor het doorgeven van deze gelden, onder 
zekerstelling dat deze conform de doelstellingen van de Stichting worden besteed. In 2018 werd door 
de Stichting € 2.800 bijgedragen aan de kosten van het festival. 
 
De plannen voor de nabije toekomst zijn gericht op het ondersteunen resp. borgen van de 
continuïteit van het Kamermuziekfestival Den Haag. Er wordt geen gespecificeerde begroting 
opgesteld omdat dit geen belangrijk stuurmiddel voor het bestuur van de Stichting is.  
Voor de verdere toekomst zal de Stichting zich blijvend inzetten voor haar algemene doelstelling. 
 
Het financiële beleid van de Stichting is volledig gericht op haar doelstelling: het verwerven van 
gelden en het ter beschikking stellen van gelden. Alle bijdragen en giften worden besteed aan het 



doel waarvoor ze verworven zijn. Uitgangspunt is dat de kosten voor verwerving van de middelen tot 
een minimum beperkt worden. In het verslagjaar bedroegen die 0 %. 
Omdat de verworven middelen op korte termijn worden aangewend, wordt er niet belegd.  
 
Hieronder treft u een overzicht aan van de inkomsten en uitgaven 2018. 
 
 
Inkomsten en uitgaven 2018  
  
saldo 1/1/2018 NL45 RABO 0309 0356 19  €   1.427  
  
Inkomsten  
bijdrage vrienden  €   2.820  

  €   4.247  
uitgaven  
afgedragen aan festival  €   2.800  
kosten bank  €      120  

  €   2.920  

  
saldo 31/12/2018  €   1.327  

  
  

 
Bestuur 
Door onvoorziene persoonlijke omstandigheden bij verschillende bestuursleden heeft het 
Vriendenbestuur in 2018 niet optimaal heeft kunnen functioneren. Zo viel voorzitter Marceline 
Blangé aan het begin van het jaar uit. Haar functie werd in 2018 voorlopig waargenomen door 
Marjanne Franke.  
Allen die bestuurlijk bij de Stichting betrokken zijn, zetten zich onbezoldigd in. De Stichting heeft 
geen medewerkers in dienst en is niet voornemens om werknemers in dienst te nemen. 
 
 
Tot slot 
De Stichting Vrienden van het Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag wil alle gulle gevers, van 
klein tot groot en zeer groot, haar dank betuigen voor alle bijdragen waarmee zij in staat gesteld is 
conform haar doelstelling het Kamermuziekfestival te ondersteunen. Elke bijdrage liet en laat zien 
dat het Festival velen ter harte gaat en die brede steun vormt een geweldige stimulans! 
 
 
Marjanne Franke, voorzitter/penningmeester  
Marijnke de Jong, secretaris 
Frank van Vliet, lid 
Lisa van Winden, lid. 
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