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Voorwoord

Dit is het vijfde jaarverslag van de Stichting VoxNL. We brengen hierin verslag uit van de 
activiteiten waaraan de stichting in 2020 heeft gewerkt. We eindigen dit verslag met de 
jaarrekening en balans.

Het jaar 2020 was bijzonder: door het uitbreken van de pandemie rond het virus CIVID-19 zijn er in
2020 in feite geen externe activiteiten ondernomen. 

1. Doelstellingen Stichting VoxNL

De doelstellingen van Stichting VoxNL zijn in 2020 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 trad een verandering op. Algemeen bestuurslid Aukje Vergeest trad in juni af en 
werd opgevolgd door Astrid Amons. Daarmee werd de bestuurssamenstelling vanaf juli 2020 als 
volgt:

 Esther Wouters (voorzitter)
 Ymkje de Boer (secretaris/penningmeester)
 Esther van der Panne (bestuurslid)
 Astrid Amons (bestuurslid)

Het bestuur kwam in het jaar 2020 drie maal bijeen: in januari, mei en juni. Tijdens de 
bestuursvergaderingen zijn naast de financiële gang van zaken van de stichting zelf de 
bestuurswisseling en de lopende projecten besproken (zie paragraaf 3). De bestuursleden zijn 
vrijwilligers en werken onbezoldigd. De stichting heeft geen personeel.
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3. De projecten van 2020

In 2020 heeft de stichting zich beziggehouden met twee projecten.
 Overdracht Zingen in De Hallen Amsterdam
 Ensemble VoxNL / Kamerkoor VoxNL

3.1. Overdracht Zingen in De Hallen Amsterdam

Na de succesvolle activiteiten in de periode van eind november 2016 tot en met december 2019 
heeft VoxNL de serie Zingen in De Hallen in 2020 niet meer voortgezet. Hoewel het bestuur 
subsidie had aangevraagd bij de gemeente Amsterdam via het Stadsdeel West en er ook aan 
gewerkt heeft om optimaal tegemoet te komen aan de wensen en het beleid van het stadsdeel, is 
er vooral onder invloed van de COVID-19-uitbraak besloten tot nadere orde geen zangmiddagen te
organiseren. De subsidieaanvraag is daarop door het bestuur ingetrokken.

Indien zingen in het openbaar in 2021 weer mogelijk wordt, zal de serie Zingen in de Hallen naar 
verwachting worden voortgezet door de Stichting KunstenDialoog, waarbij VoxNL zal adviseren 
over de in te schakelen koren en ensembles.

3.2. Ensemble VoxNL, mogelijk uit te breiden tot Kamerkoor VoxNL

Ensemble VoxNL is opgericht in april 2019 en zingt a capella vocale ensemblemuziek van 
Nederlandse en Vlaamse componisten, liefst gearrangeerde volksliederen. Het ensemble treedt op
bij speciale gelegenheden, op festivals en soms op straat. De 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 2020 hebben er geen optredens 
plaatsgevonden. Wel heeft het ensemble regelmatig gerepeteerd.

Na enige wisselingen bestond het ensemble in december 2020 uit drie zangeressen en twee 
zangers: Ineke Ligtermoet sopraan, Esther Wouters mezzo/sopraan, Reina van den Heuvel 
alt/mezzo, Roy Voogd tenor en Alexander Orthel bas. Het ensemble zal nog worden uitgebreid in 
2021; het streeft ernaar om door te groeien tot een dubbelkwartet.

Aanvankelijk was het plan om het koor in het voorjaar van 2021 (tijdelijk) uit te breiden met een 
aantal projectzangers en met het zo ontstane Kamerkoor VoxNL onder leiding van dirigent Roy 
Voogd deel te nemen aan Europa Cantat in Ljubljana, Slovenië in augustus 2021. Voorafgaand 
daaraan zou in Amsterdam een repetitieproces plaatsvinden, culminerend in minimaal één concert 
in Amsterdam. Voor dit project –  getiteld ‘Water beweegt’ – zijn in 2019 en in 2020 al de nodige 
voorbereidende werkzaamheden verricht. Dit betrof vooral de selectie van het repertoire, het 
vertalen van liederen, het bestellen van partituren en het vormgeven van een narratief concept. 

Van verdere uitvoering van het plan is voorlopig om twee redenen afgezien:
– Door de crisis rond COVID-19 werd een zangproject in het voorjaar 2021 door ons als 

onhaalbaar ingeschat.
– We twijfelden aan de haalbaarheid van het gesubsidieerd krijgen van een omvangrijk 

kamerkoorproject inclusief de kosten voor directie en coaching.
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Een alternatief waaraan het bestuur nu denkt, is om het project in een kleinere samenstelling 
zonder aparte dirigent uit te voeren.

In februari 2021 komt de projectgroep weer bij elkaar om af te wegen wanneer investeren in een 
(eventueel aangepast) plan weer verstandig lijkt.

4. Financieel jaarverslag

De activiteiten in dit vierde stichtingsjaar zijn bekostigd uit het restant uit 2019 en enkele giften. 
Doordat nog enkele rekeningen uit 2019 rond Zingen in de Hallen moesten worden betaald, waren 
de uitgaven dit jaar fors hoger dan de inkomsten. Het saldo op de bankrekening is voor 2021 
echter nog voldoende om lopende vaste kosten uit te betalen – ook als er onverhoopt geen 
projectinkomsten zullen zijn.

4.1 Winst- en verliesrekening

4.2. Balans
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