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Voorwoord

Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting VoxNL. We brengen hierin verslag uit van alle 
uitgevoerde activiteiten waaraan de stichting in 2017 heeft gewerkt. We eindigen dit verslag met de
jaarrekening.

1. Doelstellingen Stichting VoxNL

De doelstellingen van Stichting VoxNL zijn in 2017 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.

Cambiata, Festival Vocaal – Zingen in De Hallen Amsterdam

2. Bestuur

Ook het bestuur is onveranderd en bestond het gehele jaar uit:
 Esther Wouters (voorzitter)
 Ymkje de Boer (secretaris/penningmeester)
 Esther van der Panne (bestuurslid)
 Aukje Vergeest (bestuurslid)
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Het bestuur kwam in het jaar 2017 drie maal bijeen: in januari, in mei en in december. Tijdens de 
bestuursvergaderingen zijn de volgende zaken (doorlopend) besproken:

 Financiële gang van zaken van de stichting zelf, subsidieaanvragen voor 
stichtingsprojecten en het ontwikkelen van een procedure voor subsidieaanvragen door de 
stichting voor koren en vocale ensembles

 Projecten:
1. Serie Zingen in De Hallen Amsterdam op diverse zondagmiddagen;
2. Voorbereidingen voor het projectkoor VoxNL voor Europa Cantat 2018 in Tallinn, 

Estland.

De bestuursleden zijn vrijwilligers en werken onbezoldigd. De stichting heeft geen personeel.

3. De twee hoofdprojecten van 2017

In 2017 heeft de stichting zich beziggehouden met twee grote projecten. Het eerste project (Zingen
in de Hallen Amsterdam) betrof een serie optredens. Deze zijn georganiseerd door Esther 
Wouters, m.m.v. Ymkje de Boer en Esther van der Panne en i.s.m. de directeur van de 
Galerie/Kunstuitleen Beeldend Gesproken, Monique Cornelissen, en haar medewerksters.

Het tweede grote project in 2017 betrof de voorbereidingen voor deelname met een projectkoor 
aan Europa Cantat in 2018 (Tallinn, Estland). Voor dit project is in 2016 al een aparte werkgroep 
uit het bestuur van VoxNL geformeerd, bestaand uit Esther Wouters, Ymkje de Boer en Esther van
der Panne. Deze werkgroep heeft in 2017 het werk voortgezet en het projectkoor goed in de 
steigers gezet.

Voor beide projecten en voor de stichting in het algemeen zijn als communicatiekanalen de eigen 
website (www.voxnl.nl), Facebook, nieuwsbrieven, persberichten en video’s op Youtube en Vimeo 
ingezet.

3.1. Zingen in De Hallen Amsterdam

In samenwerking met Galerie / Kunstuitleen 
Beeldend Gesproken (en via deze instelling 
ook: de ondernemers van De Hallen 
Amsterdam) is al in 2016 gestart met een pilot 
om tot een serie zangmiddagen in De Hallen in 
Oud-West te komen. Doel van de serie is om 
aansluitend bij het culturele beleid van de 
Hallen het publiek te verrassen met 
laagdrempelige, interactieve zangoptredens van
amateurensembles, die hiermee de kans krijgen
meer podiumervaring op te doen en nieuw 

publiek (en mogelijk zelfs nieuwe leden) te werven. Een plan en subsidieaanvraag zijn door 
bestuursleden Esther Wouters en Ymkje de Boer in februari toegelicht in een vergadering van de 
Regiegroep Oud-West. Deze was positief over het plan en heeft een eenmalige subsidie van 
4800,- toegezegd voor het initiatief. Deze moest vervolgens formeel via het Subsidieloket van de 
Gemeente Amsterdam worden aangevraagd, wat in april 2017 is gebeurd. In mei 2017 ontving 
VoxNL de definitieve beschikking en het budget.
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Inmiddels was de serie Zingen in de Hallen Amsterdam al van start gegaan. VoxNL heeft daartoe 
koren en andere kleine zangensembles geworven via het eigen netwerk en via kanalen en 
activiteiten van de Hallen Amsterdam (zoals het Buurtfeest in februari). In 2017 hebben de 
volgende optredens plaatsgevonden, steeds op zondagmiddagen:

 5 maart 2017: Kinderkoor Oscar Carré
 2 april 2017: Kamerkoor Amphion
 7 mei 2017: dubbelkwartet Times & Tides
 4 juni 2017: kwintet Laagland Vocaal
 2 juli 2017: vocal group Wazzup Singers en popkoor Noisy Voices
 6 augustus 2017: Operakoor Arti Vocaal en trio Canto Classique
 3 september 2017: mannenkwartet La Notte en gemengd kwartet Waltzing Matildas
 1 oktober 2017: Nova Koor
 5 november 2017: (een wat groter) Festival Vocaal met workshop door Lisa Ké, projectkoor

La Rosa, ensemble Vocalight, Kamerkoor Arti Vocaal, ensemble Dolores, kwintet Laagland 
Vocaal, Grieks koor Filomila en ensemble Cambiata

 3 december 2017: gemengd kamerkoor Coro Encanto

Van alle optredens zijn foto’s en/of video-opnames door VoxNL gemaakt en in april is het lokale tv-
programma Het Gewilde Westen opnames komen maken die op Salto zijn uitgezonden. Het huis-
aan-huisblad de Echo heeft twee keer aandacht besteed aan Zingen in de Hallen.
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Verder zijn er voor elke middag door VoxNL nieuwsbrieven, persberichten en flyers (i.s.m. Galerie 
Beeldend Gesproken) verspreid.

Arti Vocaal (trio), Zingen 
in De Hallen Amsterdam

Over het algemeen was er zowel publiek aanwezig dat voor de specifieke koren kwam (‘eigen 
publiek’) als langslopend publiek dat even stil bleef staan om te luisteren. In de loop van de tijd 
ontstond er een klein vast groepje mensen dat vrijwel elke keer aanwezig was. De optredens 
vonden plaats in de openbaar toegankelijke ‘binnenstraat’ van De Hallen Amsterdam (Hennie 
Dankbaar-passage) en een enkele keer in de zaal van de galerie. Soms waren optredens wat 
lastig te combineren met andere activiteiten in de straat en moest er geïmproviseerd worden met 
de precieze plek en de opstelling (van zowel optredenden als publiek). De akoestische 
omstandigheden voor het zingen en de geluidsinstallatie (of het gebrek daaraan) voor met name 
het toespreken van het publiek vormden soms ook een uitdaging voor de organisatoren en de 
optredenden, evenals het creëren van voldoende zitplaatsen voor het publiek en het vrijhouden 
van het loopgedeelte van de straat. Ondanks de praktische uitdagingen mag de serie een succes 
genoemd worden. Aan het einde van 2017 is – mede omdat er nog geld over was uit de 
toegekende subsidie – dan ook besloten om in 2018 door te gaan.

Grieks koor FiloMila, 
Zingen in De Hallen 
Amsterdam
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3.2. Projectkoor VoxNL voor Europa Cantat 2018 in 
Tallinn, Estland

Het bestuur heeft al in 2016 het plan opgevat om een 
gemengd projectkoor samen te stellen, om  met een 
programma met Nederlandse koormuziek (en een klein 
deel Estse koormuziek) mee te doen aan het 
zangfestival Europa Cantat (http://ectallinn2018.ee).

Er is samenwerking gezocht met een Nederlandse 
dirigent die woont en werkt in Tallinn (Lodewijk van der 

Ree) en er zijn voorbereidende werkzaamheden verricht (oriëntatie op repertoire, mogelijke 
repetitoren in Nederland, voorlopige planning, opstellen van een begroting enz.).

In 2017 zijn de voorbereidende activiteiten voortgezet:
 Overleg met dirigent Lodewijk van der Ree (in Nederland en via e-mail);
 Samenstelling definitieve programma (repertoire);
 Start inzameling/aankoop partituren;
 Boeken repetitor: naast dirigent Lodewijk van der Ree is een repetitor gevonden voor de 

eerste repetities in Nederland: Eduardo Benigno López Cabello, een in de zomer van 2017 
aan het Amsterdamse Conservatorium afgestudeerde (en toch al ervaren) koordirigent;

 Ledenwerving: via het VoxNL-netwerk zijn koorleden geworven (o.a. met een video met de 
repetitor die iets over het project vertelt);

 Oriëntatie van het bestuur op de formule en de programmering van het festival om de 
koorleden goed te kunnen informeren;

 Aanmelding projectkoor bij Bond van Zangkoren in Noord-Holland en betaling BUMA-
premie via dit lidmaatschap;

 Organisatie van een eerste auditiedag voor het eerste deel van de kandidaat-koorleden op 
29 oktober 2017;

 Aanmelding van het eerste deel van het koor bij de organisatie van Europa Cantat;
 Bemiddeling voor een deel van de koorleden voor accommodatie in Tallinn via 

festivalorganisatie;
 Overleg met componiste Mathilde Wantenaar plus subsidieaanvraag voor speciaal 

opdrachtwerk (deze subsidie is niet toegekend; wel zal het koor een bestaand werk van 
Wantenaar zingen);

 Subsidieaanvraag bij VSBfonds (die begin 2018 is toegekend);
 Contacten met oefenruimtes en concertruimtes; boekingen hiervan.

4. Financieel jaarverslag

De activiteiten in dit tweede stichtingsjaar zijn bekostigd uit de subsidie die van de gemeente 
Amsterdam verkregen is voor Zingen in De Hallen Amsterdam en giften van zowel de 
bestuursleden zelf als derden.

Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van in totaal € 744,16. Dit is vooral ontstaan 
doordat de kosten voor Zingen in de Hallen minder hoog bleken te zijn dan begroot; besloten is 
dan ook om een tweede jaarserie van de resterende subsidie te organiseren, zodat het 
subsidiegeld alsnog wordt aangewend voor het doel waarvoor het is verkregen.
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Voor het Tallinn-project zijn in 2017 investeringen gedaan waar in 2017 nog geen inkomsten 
tegenover stonden.

4.1 Winst- en verliesrekening

4.2. Balans
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