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Inleiding 
In 2019 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 vond plaats van 8 t/m 12 mei 2019 en had als thema ‘Music Never Dies’. Vrienden boden 
een helpende hand bij de organisatie van de concerten zoals bij de kaartcontrole, de bemanning van 
de kassa, het vervoer van musici, de coördinatie bij huiskamerconcerten en de bemanning van de 
gastenbalie. 
 
Nog vóór het officiële openingsconcert kregen Vrienden de mogelijkheid om een repetitie bij te 
wonen van de speciaal voor het festival gemaakte bewerking van de originele, onvoltooide versie van 
Mozart’s Requiem in d-klein, KV 626, die op donderdagavond 9 mei zijn wereldpremière had.  
 
Speciaal voor de Vrienden werd in de pauze van het concert op zaterdagavond 11 mei een 
Meet&Greet georganiseerd met Isabelle van Keulen en haar ensemble, die op die avond een 
meeslepende ode brachten aan de tango en aan de ‘Engelen en Duivels’ van Piazzolla.  
 
Daarnaast konden Vrienden voorafgaand aan de Talent Support Concerten in de Marotzaal van 
Kasteel Duivenvoorde op zaterdag 11 mei gratis deelnemen aan de rondleiding over het landgoed.  
 
Een ‘adoptieprogramma’ op de website van het festival stelde Vrienden in staat een geoormerkte 
extra financiële bijdrage aan het festival te geven. 
 
     
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 2019 werd door 
de Stichting € 3.000,- 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 2019:    
          
BALANS PER 31 DECEMBER 2019/2018         
          

ACTIVA          
     2019    2018  
RABOBANK          
NL45RABO0309035619  1724    1327  
            
TOTAAL ACTIVA   1724    1327  
            
          
PASSIVA          
        
EIGEN VERMOGEN   1714    1317    
0VERLOPENDE PASSIVA          
BANKKOSTEN        10        10   
          
TOTAAL PASSIVA   1724    1327  
          
 
INKOMSTEN/UITGAVEN 
 
Saldo 1/1/2019 NL45 RABO 0309 0356 19   € 1.327  
Inkomsten 
bijdrage vrienden      € 3.517  

€ 4.844  
Uitgaven 
Afgedragen aan festival     € 3.000  
kosten bank       €    120  

€ 3.120  
 
Saldo 31/12/2019     € 1.724 
 
 
Bestuur 
In 2019 wijzigde de samenstelling van het bestuur: Marjanne Franke trad af als voorzitter en werd 
opgevolgd door Johan Felius, Joliene Verbeek trad toe als penningmeester. Frank van Vliet gaf te 



kennen dat hij om persoonlijke redenen het bestuur ging verlaten. Marijnke de Jong (secretaris) en 
Lisa van Winden (lid) continueerden hun bestuurslidmaatschap. 
Het bestuur kwam in het verslagjaar tweemaal in vergadering bijeen: op 17 februari en op 6 juni. 
Daarnaast werd er enkele keren telefonisch vergaderd en veelvuldig mailcontact onderhouden. 
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 steun vormt een enorme stimulans! 
 
 
Johan Felius, voorzitter 
Marijnke de Jong, secretaris 
Joliene Verbeek, penningmeester  
Lisa van Winden, lid. 
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