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Voortbestaan StiDoMu 

2018 was een veelbewogen jaar voor StiDoMu, en dat niet alleen muzikaal. In de loop van het jaar 

werd steeds duidelijker dat we niet op dezelfde voet door konden gaan. Het door StiDoMu geboden 

programma vergde te veel van de paar bestuursleden en vrijwilligers die we hadden en er was een 

stevigere financiële basis nodig: vooral de uitvoeringen van de Matthäus-Passion e.d. hebben veel 

gekost en de tekorten zijn opgelopen.  Pogingen om nieuwe bestuursleden en vrijwilligers aan te 

trekken en meer inkomsten te verwerven hadden geen succes en in november besloot het bestuur 

StiDoMu in 2020 op te heffen, tenzij op korte termijn duidelijk zou zijn hoe deze problemen konden 

worden opgelost. Maar gelukkig, vele mensen in en rond Doesburg wilden dit niet laten gebeuren. 

Om even vooruit te lopen op het jaar 2019: het ziet er nu naar uit dat StiDoMu doorgaat. Een aantal 

enthousiaste nieuwe bestuursleden en vrijwilligers heeft zich gemeld en de gemeente Doesburg 

maakte met een extra bijdrage de uitvoering van de Johannes Passion in 2019 mogelijk. Naar 

structurele extra financiële middelen voor de jaarlijkse passion-uitvoeringen wordt nog gezocht. 

Natuurlijk zijn nog niet alle zorgen voorbij, maar voorlopig is het plan tot opheffing van de baan; we 

gaan moedig voorwaarts. 

Bijzondere concerten 

Intussen gingen de concerten gewoon door en die mochten er wezen. Een belangrijk evenement was 

weer de jaarlijkse passion uitgevoerd door het Luthers Bach Ensemble uit Groningen onder leiding 

van Tymen Jan Bronda. Dit keer was het de Matthäus-Passion, op 17 maart. Het was een groot 

succes, ook qua aantal bezoekers, en zowel het publiek als de musici waren na afloop zeer tevreden. 

Dat geldt ook voor hun uitvoering op 22 september van Handels oratorium Alexander’s Feast onder 

leiding van de beroemde koordirigent Peter Dijkstra, een indrukwekkend concert. En het kon niet op: 

op 15 oktober kwam het LBE nog eens langs, nu weer onder leiding van Tymen Jan Bronda. Zij gaven 

een zeer fraaie uitvoering van het Stabat Mater van Pergolesi.  We zijn blij dat samenwerking met het 

LBE wordt voortgezet, om te beginnen op 5 april 2019 met de Johannes-Passion. 

Aparte vermelding verdient ook het zeer geslaagde concert van 11 november 2018 voor de niet 

alledaagse combinatie van orgel en brassband.  

Orgelbespelingen 

In juli en augustus waren er de gebruikelijke zomeravond orgelbespelingen, waar liefhebbers van het 

Walcker-orgel uit het hele land op afkomen. Overigens bespelen sommige organisten bij die 

gelegenheid ook het Flentrop- en/of het Freytag-orgel. Net als andere jaren waren er onder de 

organisten een aantal vaste gasten, zoals Zsuzsa Elekes, maar ook nieuwe gezichten. Het concert 

door Wolfgang Seifen werd in samenwerking met Stichting Vox Humana georganiseerd. Het peil was 

weer hoog. De serie werd op 13 september besloten door Gijs van Schoonhoven, die de stomme film 

‘The General’ van Buster Keaton voorzag van verrassende improvisaties op het Walcker-orgel. 

 



 
Overige concerten 
Van de overige concerten zijn de meeste in de Grote of Martinikerk gegeven en enkele in de 
Gasthuiskerk. StiDoMu heeft namelijk ook dit jaar geparticipeerd in de Programmaraad van de 
Gasthuiskerk en daar vier concerten ingebracht. De concerten in 2018 waren: 

21 januari Pieter-Jan Belder (pianoforte) en Rie Kimura (barokviool):  
Vioolsonates van Joh. Seb.  Bach 

18 februari  Wishful Singing:  Victory! Van Bingen tot Boogie (a capella programma 
geïnspireerd door Mondriaans Victory Boogie Woogie) 

25 februari Oost-Nederlands Kamerkoor en Kamerkoor Musica Vocale o.l.v. Rob 
Vermeulen: Concert voor koor van Alfred Schnittke. 

30 maart Wilbert Berendsen (orgel): Goede Vrijdagconcert 
22 april Ensemble Ongestreken (harp, trombone, fagot, klarinet en fluit):  

Danse macabre (muziek over dans en dood) 
21 oktober Resonet Ensemble o.l.v. Rémy Baudet: muziek van W.F. Bach, W.A. Mozart en 

J. Haydn 
11 november Brassband Gelderland o.l.v. André Vulpenhorst en Wilbert Berendsen (orgel): 

muziek voor brassband en orgel 
18 november La Chambre du Roi (viool, altviool, cello en hoorn):  

muziek uit barok tot vroege romantiek 
16 december Marc Pantus (bas-bariton) en Daan Boertien (piano):  

Franz Schubert, Die Winterreise 
26 december Wilbert Berendsen (orgel): Olivier Messiaen, La Nativité du Seigneur 

Totaal werden dit verslagjaar 21 concerten gerealiseerd. 
 
Bestuur 
Per 31 december 2018 heeft Ben Kleinhans afscheid genomen als penningmeester. Ondanks zijn 

drukke werk en moeilijke omstandigheden in de privésfeer heeft hij een grote bijdrage geleverd in 

deze jaren, waarin we vooral door de passies met veel grotere bedragen zijn gaan werken. Wij zijn 

hem dankbaar voor het al het werk dat hij heeft verricht. Zijn opvolger is Ed Engbers. De 

samenstelling van het bestuur per 1 januari 2019 was: Reinoud G. Egberts (voorzitter), Ton Pos (vice-

voorzitter), Henk van der Lee (secretaris), Ed Engbers (penningmeester), Berend Arentsen 

(publiciteit), Frans de Laaf (public relations) en Wilbert Berendsen. In Januari 2019 is Harold Coeling, 

tot dan vrijwilliger (floormanager), toegetreden tot het bestuur.  

Het bestuur wordt bijgestaan door Hans Schimmel als webmaster. 

Buiten veelvuldig informeel overleg heeft het bestuur in 2018 vier keer vergaderd. 

Donateurs 
Aan het eind van 2018 telde de stichting in totaal 115 donateurs.  

Financiën 
Het uittreksel uit de jaarrekening op de volgende bladzijde geeft een beeld van de financiële positie 

en mogelijkheden van de stichting. Het jaar 2018 heeft een behoorlijk tekort opgeleverd. De oorzaak 

daarvan is dat de Matthäus-Passion € 5000 duurder bleek te zijn dan begroot, wat kwam doordat een 

landelijke subsidietoezegging op het laatste moment werd ingetrokken. Zoals gezegd was dat tekort 

bijna (mede) een reden om StiDoMu op te heffen. In ieder geval zijn, zoals u ook in dit verslag weer 

kunt zien, de bijdragen van zowel de gemeente Doesburg als van onze donateurs onmisbaar.  

Namens het bestuur van StiDoMu, 

 
Reinoud  G. Egberts, voorzitter 
 



 

StiDoMu

Kas 2.975,21 vermogen 4.578,26

ING 2.529,31

Spaarrekening 3.009,79 crediteuren:

Kerkhuur 2017 1.998,45

Vooruitontvangen MP 1.577,20

Vooruitontvangen donateurs 200,00

Te betalen kosten 160,40

8.514,31 8.514,31

Kas 830,71 vermogen 1.620,14

ING 4.336,43

Spaarrekening 9,79 crediteuren:

Kerkhuur 2018 2.482,85

Vooruitontvangen op entree 813,50

Vooruitontvangen donateurs 45,00

Te betalen kosten 215,44

5.176,93 5.176,93

Uitgaven Inkomsten

Omschrijving

Entree Concertcyclus 15.230,81

Entree Orgelconcerten 5.600,50

Subsidie 9.721,40

Donaties donateurs 3.040,00

Rente 0,00

Advertenties 425,00

Legaat 2.500,00

Overige inkomsten 2.125,00

38.642,71

Vergoedingen musici 31.375,00

Huur 4.357,80

Drukwerk 3.460,10

Reclame 739,65

Organisatie 707,95

Fee Cango 4,50

Website 804,65

Bankkosten 151,18

41.600,83 41.600,83

Resultaat -2.958,12

Doesburg     23-1-2019

Balans 1-1-2018

Balans 31-12-2018

Resultaten 2018


