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     JAARVERSLAG 2020 

 

Corona  
Het zal u niet verbazen: ook voor StiDoMu was 2020 een moeilijk jaar. Het was het jaar van ons 50-
jarig bestaan, maar dat is wel heel anders gelopen dan wij hadden gedacht. Op 11 maart, de dag dat 
50 jaar eerder de oprichting plaatsvond, kwamen bestuur en vrijwilligers bij elkaar om dat te vieren en 
de aftrap te geven voor dit muzikale lustrumjaar, maar dat was zo ongeveer op de laatste dag dat zelfs 
zo’n bijeenkomst in huiselijke kring nog mocht en wel heel wat anders dan het feestelijke 
lustrumconcert met het Luthers Bach Ensemble dat voor het najaar was gepland. We zullen u verder 
niet vermoeien met een opsomming van alle geplande concerten die niet zijn doorgegaan, zoals de 
zomerse orgelserie, maar met één uitzondering: de jaarlijkse passie. Op 22 maart zou het Luthers Bach 
Ensemble de Matthäus Passion uitvoeren in de Martinikerk en juist vlak voor die datum, toen alles al 
was voorbereid en iedereen in de startblokken stond, werden de coronamaatregelen afgekondigd. 
Gelukkig reageerden de meeste mensen positief op ons voorstel om het bedrag dat zij vooraf betaald 
hadden niet terug te vragen en ten goede te laten komen aan de musici. Want bij dit verhaal over de 
gevolgen van Corona voor StiDoMu past natuurlijk de kanttekening dat die voor de musici vele malen 
erger waren – en zijn – om maar niet te spreken van de gevolgen van de ziekte zelf voor velen. 
 
Concerten  
Wel doorgegaan zijn de volgende concerten: 
 

27 augustus:  Wilbert Berendsen, orgel. Hij bespeelde zowel het Freytag- als het Flentrop- 
en het Walcker-orgel, met werken van o.m. Nico Verrips, Max Reger en César Franck. 
 
20 september: Ensemble Gut Feelings, bestaande uit Jan Insinger (cello piccolo), Frank 
Wakelkamp (cello (piccolo) en viola da gamba), René Berman (cello), Marike Tuin (cello en viola 
da gamba) en Siebe Henstra (klavecimbel). Op het programma stonden o.m. werken van 
Joh.Seb. Bach, William Byrd, Antonio Vivaldi en Domenico Scarlatti. 
 
11 oktober:  Elise Dupont (barokviool), Sacha Mommertz (traverso), Anna Lachegyi 
(barokcello en viola da gamba), Marike Tuin (barokcello en viola da gamba) en Emmanuel 
Frankenberg (klavecimbel) met een programma “Rondom Telemann”. 
 
6 december:  Elise Dupont (barokviool), Marike Tuin (viola da gamba) en Pieter Jan Belder 
(klavecimbel) met “Duitse dansen en Franse barok” 

 
Al deze concerten waren in de Grote of Martinikerk, met beperkt publiek en zonder pauze.  
 
De passietraditie 
Zoals in het vorige jaarverslag vermeld was de voor 2020 geplande uitvoering van de Matthäus Passion 
de laatste waarvoor de gemeente Doesburg subsidie gaf. Gelukkig kon die subsidie worden 
doorgeschoven naar de uitvoering in 2021 en, nu die uitvoering ook niet is doorgegaan, naar 2022. 
Daarvoor zijn de plannen in een vergevorderd stadium. Het Luthers Bach Ensemble uit Groningen en 



 

 

zijn dirigent Tymen Jan Bronda hopen hier op 20 maart 2022 de Matthäus Passion te komen uitvoeren 
en wij kijken daar met hen naar uit. Of de passietraditie daarna kan worden voortgezet is niet zeker, 
maar wij hebben daarop nog steeds goede hoop. 
 
Bestuur  
Het bestuur heeft dit jaar een paar gevoelige verliezen geleden.  
Als eerste noem ik het overlijden op 24 september 2020 van Berend Arentsen. Hij was al ongeveer 20 
jaar lid van ons bestuur en speelde daarin niet alleen op het gebied van de publiciteit maar ook verder 
een grote rol. In juni 2020 nam Frans de Laaf afscheid, na 5 jaar bestuurslidmaatschap. Hij was zeer 
actief op het gebied van flyers en brochures en kwam op vele gebieden telkens met nieuwe ideeën. 
Aan het eind van het verslagjaar maakte bovendien onze secretaris, Henk van der Lee, bekend dat hij 
naar Groningen ging verhuizen, zodat ook hij per 1 januari 2021 afscheid heeft genomen. Hij is bijna 
10 jaar lid van ons bestuur geweest, waarvan het grootste deel als secretaris. Wij missen hen alle drie 
zeer.  
Per 1 januari 2021 bestond het bestuur uit Reinoud G. Egberts (voorzitter), Ton Pos (vicevoorzitter), Ed 
Engbers (penningmeester), Harold Coeling (floormanager) en Wilbert Berendsen.  
(Het secretariaat wordt voorlopig waargenomen door Reinoud Egberts.) 
Het zal duidelijk zijn dat het bestuur dringend versterking nodig heeft. 
 
Ook onze webmaster, Hans Schimmel, heeft in 2020 afscheid genomen. Hij heeft ons deze jaren erg 
goed geholpen. Gelukkig hebben we voor hem een opvolger gevonden namelijk Betty Suurenbroek, 
die vol energie aan deze taak begonnen is. 
De andere vrijwilligers uit de sinds begin 2019 bestaande werkgroep publiciteit, Corrie van den 
Brandhof, Klaas Muller en Sabien Stols, zijn weer zeer actief geweest. 
 
Donateurs 
In 2020 hebben 75 donateurs een financiële bijdrage aan de stichting gegeven. 
 
Financiën 
De jaarrekening laat zien dat de financiële positie van StiDoMu nog steeds onzeker is. Gelukkig heeft 
de gemeente de subsidie voor de gewone concerten gehandhaafd, maar de steun van u als donateurs 
is daarnaast hard nodig. Zodra de verzachting van de coronamaatregelen dat mogelijk maakt gaan we 
weer concerten organiseren, maar dat kost geld! 
StiDoMu heeft de status van culturele ANBI. Giften aan onze stichting mogen voor 125% bij uw 
belastingaangifte worden afgetrokken.   
 
 
 
Namens het bestuur, 
 

 
Reinoud G. Egberts, voorzitter 
 
 Ellecom, 19 mei 2021 
 
 


