Jaarverslag seizoen 2012 – 2013
Cultuur ANBI: fiscaal nummer 819383508

De Stichting Cantate op de Brink, gevestigd in Hilversum, heeft volgens de statuten tot doel ‘het voor
een breed publiek mogelijk te maken om in de gemeente Hilversum muziekuitvoeringen met een
liturgisch karakter bij te wonen en waar mogelijk aan de uitvoering deel te nemen’. De stichting heeft
geen winstoogmerk en tracht haar doel te bereiken met inzet van (semi)professionele musici, solisten
en koren, zo mogelijk uit de regio. Waar mogelijk worden talentvolle jonge musici uitgenodigd. De
stichting opereert onder auspiciën van de Raad van Kerken Hilversum.
De doelstelling is vertaald in de uitvoering van cantates op zaterdagmiddag in de Grote Kerk in
Hilversum op de Kerkbrink. In beginsel wordt gekozen uit het cantaterepertoire van J.S. Bach en zijn
stijlgenoten. Het publiek wordt de mogelijkheid geboden minimaal één koraal mee te zingen.

1. Resultaten
Het seizoen 2012 – 2013 is voor de Stichting Cantate op de Brink voor de zevende maal op rij
succesvol verlopen. Er is op hoog niveau gemusiceerd. De vier muzikale vespers trokken in totaal
bijna 1.100 mensen.
De stichting heeft zich ten doel gesteld meer jongeren te betrekken bij de vespers. Om die reden is er
voor de tweede maal samenwerking gezocht met de Groen van Prinsterer basisschool in Hilversum.
Tien leerlingen kregen zangles van Elma van den Dool en zongen mee in de cantatevesper op 15
december 2012.
Om dezelfde reden werd het VU kamerkoor, grotendeels bestaande uit studenten, uitgenodigd om
mee te doen. Het koor heeft prachtig gezongen op 2 maart 2013.
Ter vergroting van de financiële draagkracht en ter verbreding van het maatschappelijk draagvlak
heeft zich een groep Vrienden van Cantate op de Brink gevormd. Men kan Vriend worden voor
minimaal € 25 per jaar. Nieuwe vrienden die zich hadden aangemeld werden uitgenodigd om de
generale repetitie op 20 april bij te wonen.
In het kader van de PR activiteiten waren er initiatieven op het gebied van de social media.
Financieel sluit de stichting het seizoen wederom positief af.

2. Bestuur, Vrienden en vrijwilligers
Het bestuur van de stichting werd gevormd door Joep Mourits (voorzitter), Machteld van Woerden
(secretaris), Marianne Berger (penningmeester), Jouke van der Leest, Marjanne Lammertsma, Arno
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Rog, en Heleen Weimar. Er waren geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur. De
bestuursleden verrichten hun werk voor de stichting onbezoldigd.
De werkgroep PR bestaat, naast een aantal bestuursleden, uit Nienke de Boer en Joost Poorthuis.
De Vrienden van Cantate op de Brink worden aangevoerd door Jeltien G. Kraaijeveld-Wouters, Jan F.
Spaans en Liesbeth Wansink.
Cantate op de Brink kan verder rekenen op de steun van een groot aantal musici en koorleden.
Daarnaast zijn er altijd mensen bereid hand- en spandiensten te leveren.
Vrijwilligers en bestuur hebben hun werkzaamheden voor de stichting gevierd door gezamenlijk in mei
een concert van de Nederlandse Bachvereniging te bezoeken in het Muziekgebouw aan het IJ in
Amsterdam.

3. Programma
Het seizoen 2012 – 2013 bood onderstaand programma. Zie voor nadere details het onderdeel
‘programma’ op www.cantateopdebrink.nl
6 oktober 2012
Motet Der Herr ist nahe alle, Gottfried August Homilius
Cantate BWV 96 Herr Christ, der einge Gottessohn
Solisten:
Margreet Rietveld, sopraan
Elsbeth Gerritsen, alt
Stefan Berghammer, tenor
Jasper Schweppe, bas
Koor: Dudokkoor
Algehele muzikale leiding: Harry van Berne
Inleiding: Christiaan Boers
15 december 2012
Nu zijt wellekome, Oud-Nederlands kerstlied
Cantate BWV 248/4 Fallt mit Danken, fallt mit Loben, vierde deel van het Weihnachtsoratorium
Solisten:
Marjon Strijk, sopraan
Albert van Ommen, tenor
Kees Jan de Koning, bas
Koor: Dudokkoor
Met leerlingen van de basisschool Groen van Prinsterer, ingestudeerd door Elma van den Dool
Algehele muzikale leiding: Bas Ramselaar
Inleiding: Jouke van der Leest
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2 maart 2013
Kyrie, derde deel uit de Hohe Messe, BWV 232
Cantate BWV 131, Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir
Solisten:
Harry van Berne, tenor
Jelle Draijer, bas
Koor: VU kamerkoor
Algehele muzikale leiding: Boudewijn Jansen
Inleiding: Heleen Weimar

14 mei 2013
Kerksonate in F-groot, KV 145, Wolfgang Amadeus Mozart
Cantate BWV 6, Bleib bei uns, denn es wird Abend werden
Solisten:
Elsbeth Gerritsen, alt
Arco Mandemaker, tenor
Michiel Meijer, bas
Koor: kamerkoor Akkoord
Algehele muzikale leiding: Cees van der Poel
Inleiding: Machteld van Woerden

4. Financieel verslag
Het seizoen 2012 – 2013 was ook in financiële zin een gezond jaar. Dit is vooral te danken aan de
vriendenbijdragen, die dit jaar voor het eerst zijn binnengekomen. Daarnaast mochten we de
begrootte subsidie van de gemeente Hilversum en de Raad van Kerken ook daadwerkelijk ontvangen.
Hiermee prijst de Stichting zich bijzonder gelukkig. De inkomsten uit collecten bleven op peil. De
onkostenvergoedingen en bedrijfskosten vielen lager uit dan begroot. Het seizoen 2012 – 2013 had
hierdoor een positief resultaat van 1.299 euro. In bijlage 1 is de staat van baten en lasten over het jaar
2012-2013 en de balans per 1 juli 2013 opgenomen.
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Bijlage 1 Staat van baten en lasten 2012-2013 en balans per 1-7-2013
Staat van baten en lasten 2012-2013
LASTEN
Onkostenvergoedingen
Algemene bedrijfskosten
Productiekosten

3.995,07
2.192,48
415,80
Lasten totaal

6.603,35

BATEN
Collectes
Subsidies
Giften
Vriendenbijdragen
Rente

3.630,25
2.500,00
875,00
763,00
134,63
Baten totaal

7.902,88

Resultaat

1.299,53

Balans per 1-7-2013

Liquide middelen
Rekening Courant ING bank
Zakelijke spaarrekening ING bank

2.756,26
8.167,26

Eigen vermogen

Totaal

10.923,52

Continuiteitsreserve
Totaal

3.923,52

7.000,00
10.923,52
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