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Voorwoord

Dit is het zesde jaarverslag van de Stichting VoxNL. We brengen hierin verslag uit van de 
activiteiten waaraan de stichting in 2021 heeft gewerkt. We eindigen dit verslag met de 
jaarrekening en balans.

Het jaar 2021 was het tweede jaar waarin de COVID-19-pandemie heerste en zangactiviteiten het 
grootste deel van het jaar onmogelijk maakte. VoxNL heeft voor het tweede jaar achtereen geen 
externe activiteiten ondernomen.

1. Doelstellingen Stichting VoxNL

De doelstellingen van Stichting VoxNL zijn in 2021 onveranderd gebleven en luiden als volgt:

De stichting heeft ten doel om de ontwikkeling van de Nederlandse vocale muziekcultuur te 
stimuleren, alsmede te inspireren door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoeringspraktijk 
van (Nederlandse) vocale muziek, al dan niet instrumentaal begeleid, in Nederland en in 
het buitenland te bevorderen.

VoxNL doet dit door met name – maar niet uitsluitend – aandacht te besteden aan muziek 
van Nederlandse componisten, het doen ontstaan van nieuwe composities van vocale 
muziek, al dan niet instrumentaal begeleid, het ondersteunen dan wel organiseren van al 
dan niet multidisciplinaire uitvoeringen, festivals en workshops voor vocale muziek al dan 
niet instrumentaal begeleid en het ondersteunen dan wel organiseren van nationale en 
internationale uitwisselingen van vocale groepen.

2. Bestuur

In het bestuur is geen verandering opgetreden in 2021. De bestuurssamenstelling was als volgt:
 Esther Wouters (voorzitter)
 Ymkje de Boer (secretaris/penningmeester)
 Esther van der Panne (bestuurslid)
 Astrid Amons (bestuurslid)

Het bestuur kwam in het jaar 2021 drie maal bijeen: in januari, augustus en oktober. Tijdens de 
bestuursvergaderingen zijn naast de financiële gang van zaken van de stichting de lopende 
projecten besproken (zie paragraaf 3). De bestuursleden zijn vrijwilligers en werken onbezoldigd. 
De stichting heeft geen personeel.
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3. Ensemble VoxNL / Kamerkoor VoxNL / Water beweegt

In 2021 heeft de stichting zich alleen beziggehouden met het ensemble VoxNL / Kamerkoor VoxNL
(project Water beweegt).

Ensemble VoxNL is opgericht in april 2019 en zingt a capella vocale ensemblemuziek van 
Nederlandse en Vlaamse componisten, liefst gearrangeerde volksliederen. Het ensemble is van 
plan op te treden bij speciale gelegenheden, op festivals en op straat. De eventuele inkomsten 
gaan naar de algemene middelen van de stichting VoxNL. Kosten voor oefenruimtes en coaching 
worden door de stichting gedragen, maar de ensembleleden doen daartoe gerichte donaties aan 
de stichting, zodat de stichting per saldo geen kosten maakt. In het jaar 2021 heeft het ensemble 
één keer informeel opgetreden op zondag 4 juli 2021. Op zondag 7 november 2021 stond een 
optreden gepland in een zorginstelling van Cordaan, maar deze is wegens coronagevallen in de 
zorginstelling geannuleerd. Het optreden zou worden verplaatst naar een andere zorginstelling van
Cordaan, maar ook daar brak corona uit waardoor het optreden definitief verviel. Er is daarna niet 
meer gerepeteerd.

In 2021 bestond het ensemble uit vijf zangeressen en een zangers: Ineke Ligtermoet en Lonneke 
Stulen (sopranen), Esther Wouters en Reina van den Heuvel (alten/mezzi), Anneke ten Cate 
(tenor) en Alexander Orthel (bas). Het ensemble wil groeien tot een dubbelkwartet.

In 2021 zou het ensemble tijdelijk uitbreiden met een aantal projectzangers tot een Kamerkoor 
VoxNL dat onder leiding van dirigent Roy Voogd zou deelnemen aan Europa Cantat in Ljubljana, 
Slovenië in augustus 2021. Voor dit project was in 2019 een projectgroep gevormd bestaande uit 
drie bestuursleden (Astrid Amons, Ymkje de Boer en Esther Wouters) van VoxNL, de beoogd 
artistiek leider Roy Voogd en beoogd zangcoach/deelnemer Ingrid Stijsiger en vrijwilliger Thomas 
Hessels. De projectgroep gaf het project de titel ‘Water beweegt’ enkele leden bedachten een 
narratief concept, selecteerden het repertoire, vertaalden liederen, en schaften namens de 
stichting VoxNL de partituren aan.

Wegens de COVID-19-crisis én twijfel over de haalbaarheid van het gesubsidieerd krijgen van een 
omvangrijk kamerkoorproject inclusief directie en zangcoaching, is dit project in de ijskast gezet.

Op 25 juni 2021 is de projectgroep voor het laatst in de oorspronkelijke samenstelling 
bijeengeweest. Tijdens deze bijeenkomst zijn Ymkje de Boer en Roy Voogd beiden om 
verschillende maar wel corona-gerelateerde redenen uit de projectgroep gestapt en heeft Roy 
Voogd zich ook als dirigent teruggetrokken.

De overgebleven leden van de projectgroep zijn Thomas Hessels, Astrid Amons, Esther Wouters 
en in principe ook Ingrid Stijsiger, maar het is niet meer gelukt om met haar erbij te overleggen. 
Het laatste overleg was in oktober 2021: ThomasHessels, Astrid Amons en Esther Wouters 
hebben toen plannen gemaakt voor 2022 en verder, waaronder deelname aan Europa Cantat in 
zomer 2024.

4. Financieel jaarverslag

De activiteiten in dit stichtingsjaar zijn bekostigd uit het restant uit 2019 en 2020 en een enkele 
kleine gift. Verder is VoxNL afhankelijk van projectinkomsten (subsidies en recettes). Door uitstel  
van het project ‘Water beweegt’ zijn de begrote uitgaven (en inkomsten) voor dit project dit jaar 
nog niet gerealiseerd. Verder waren de bankkosten iets hoger dan begroot.
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Het banksaldo loopt door de bankkosten en twee jaarlijkse vaste lasten (website en ECA-
lidmaatschap) langzaam maar zeker terug. Er is echter nog altijd voldoende saldo op de 
bankrekening om de vaste lasten ook in 2022 weer te betalen – ook als er onverhoopt wederom 
geen projectinkomsten zullen zijn.

4.1 Winst- en verliesrekening

4.2. Balans
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