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Voortbestaan StiDoMu  
Na het wat sombere slot van 2018 is StiDoMu het nieuwe jaar vol elan begonnen. Eind 2018 leek 
StiDoMu na 50 jaar bij gebrek aan mensen en geld op het einde van haar bestaan af te stevenen, maar 
zoals nog net in het vorige jaarverslag vermeld kon worden, kwam er begin 2019 licht aan het eind van 
de tunnel: na onze oproep meldde zich een behoorlijk aantal vrijwilligers en financieel leek het 
vooruitzicht ook beter. De nieuwe vrijwilligers zijn vol enthousiasme begonnen en hebben veel werk 
verzet, vooral op het gebied van de publiciteit. En het belangrijkste: we kijken weer terug op een jaar 
met veel mooie concerten. 
 
De passietraditie 
Een bijzondere gebeurtenis is elk jaar de uitvoering van een van de passies van Bach. Dit jaar was dat, 
op 5 april, de Johannes Passion, als steeds door het ons goed bekende Luthers Bach Ensemble uit 
Groningen onder leiding van Tymen Jan Bronda. Deze passie klonk weer prachtig in de Martinikerk; 
zowel de musici als de – vele – bezoekers waren enthousiast. Overigens is nog niet zeker of we qua 
financiën de jaarlijkse passietraditie kunnen voortzetten. In ons vorige jaarverslag gingen we ervan uit 
dat de gemeente Doesburg daar ook de komende jaren aan zou willen bijdragen, maar eind 2019 bleek 
dat niet zo te zijn. Voor één keer zou dat nog kunnen, daarna niet meer. Op het moment van het 
schrijven van dit verslag weten we dat die ene keer, de voor 22 maart 2020 geplande Matthäus Passion, 
niet is doorgegaan ten gevolge van de coronamaatregelen.  
We gaan ervan uit dat de daarvoor toegezegde subsidie kan worden doorgeschoven naar 2021 en de 
toezegging van de Gestichten Doesburg eveneens een jaar opschuift naar 2022.  

 
Orgelbespelingen  
De orgelconcerten op donderdagavond in de maanden juli en augustus trekken een vast publiek, voor 
een groot deel fans van het monumentale Walcker-orgel, al worden meestal ook de beide andere 
orgels van de Martinikerk bespeeld. Ook dit jaar lieten de organisten – zowel oude bekenden als Zsuzsa 
Elekes – als voor ons nieuwe gasten fraaie muziek horen. Zoals gebruikelijk werd de serie afgesloten 
met de begeleiding van een stomme film op het Walcker-orgel, dit keer de film Das Cabinet des Dr. 
Caligari uit 1920 door dé specialist op dit gebied, Gijs van Schoonhoven. 
 
Overige concerten 
De overige concerten in 2019 waren: 

20 januari Pieter-Jan Belder (klavecimbel) en Kate Clark (fluit), Fluitsonates van en rond 
Joh. Seb. Bach 

17 februari Maria Adriana Collective (strijkkwartet, contrabas, klarinet en voetpercussie), 
Van Amadeus tot Zappa 

19 april Wilbert Berendsen (orgel), Goede Vrijdagconcert: Chemin de la Croix van 
Marcel Dupré 

19 mei Schola cantorum Arnhem en o.l.v. Jan Boogaards, Gregoriaanse muziek 
15 september Freytag op zondagmiddag: Ruth Houtman (viool), Marike Tuin (viola da gamba) 

en Marcus Bergink (orgel), muziek van Telemann, Buxtehude Schmelzer, 
Mozart 

 
 



 
 
20 oktober Ensemble Mezzo-Divina Insania, werken uit de Italiaanse en Duitse barok 
17 november Margaretha Consort met Marjon Strijk (sopraan), Van cello’s en gamba’s, 

muziek van Fiocco, Ferrandini, en Monteverdi 
8 december Duo Lisanne Souterbroek (viool) en Caspar Vos (piano), muziek van Stephen 

Westra, Nikolai Medtner en Serge Prokofiev 
26 december Wilbert Berendsen (orgel), kerstconcert 

De meeste concerten zijn in de Grote of Martinikerk gegeven, vier in de Gasthuiskerk. 
 
Bestuur  
De samenstelling van het bestuur is in de loop van 2019 niet gewijzigd. Het bestond uit Reinoud G. 
Egberts (voorzitter), Ton Pos (vicevoorzitter), Henk van der Lee (secretaris), Ed Engbers 
(penningmeester), Berend Arentsen (publiciteit), Harold Coeling (floormanager), Frans de Laaf (public 
relations) en Wilbert Berendsen.  
Het bestuur wordt bijgestaan door Hans Schimmel als webmaster. Sinds begin 2019 is er bovendien 
een werkgroep publiciteit, waarin naast drie bestuursleden de volgende vrijwilligers zitten: Corrie van 
den Brandhof, Esmé Boon, Klaas Muller en Sabien Stols.  
Het bestuur heeft in 2019 vijf keer vergaderd; daarnaast is er veelvuldig informeel overleg geweest. 
 
 
Financiën 
Op de volgende bladzijde staat een uittreksel uit de jaarrekening, dat een beeld geeft van de financiële 
positie van StiDoMu. Die is nog steeds onzeker. Zoals gezegd is na de beëindiging van de 
gemeentesubsidie voor de passietraditie op dit moment nog niet duidelijk of die traditie na 2022 kan 
worden voortgezet. De gemeentesubsidie voor de overige concerten wordt gelukkig wel gehandhaafd, 
maar het zal duidelijk zijn dat daarnaast de steun van u als donateurs nog steeds hard nodig is. Daar 
komt dan nog de grote onzekerheid bij die de coronacrisis meebrengt. Voor vele musici zijn de 
gevolgen daarvan rampzalig. Wij hopen erg dat StiDoMu mede door uw bijdrage in ieder geval een 
aantal van hen hier binnenkort weer een paar mooie concerten kan laten geven.  
StiDoMu heeft de status van culturele ANBI. Giften aan onze stichting mogen voor 125% bij uw 
belastingaangifte worden afgetrokken.   
 
 
Namens het bestuur van StiDoMu, 
 
 

 
 
Reinoud G. Egberts, voorzitter 
 
 
 
 
 
Ellecom, 14 mei 2020. 
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BALANS van Stichting Doesburgse Muziekcultuur

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen
contant geld 1.574€          831€          
ING, NL08 INGB 0002 0690 80 16.285€        4.336€       

31€               10€            

17.890€     5.177€          

Totaal 17.890€     5.177€          

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve 9.865€       1.620€          

Kortlopende schulden

4.000€          -€           
Te betalen kerkhuur Stibema 1.487€          2.698€       
Vooruitontvangen entreegelden 1.025€          814€          
Vooruitontvangen donaties -€             45€            
Te betalen grafisch vormgever 908€             -€           
Te betalen webmaster 605€             -€           

8.025€       3.557€          

Totaal 17.890€     5.177€          

31-dec-1831-dec-19

Vooruitontvangen subsidie Gemeente 
Doesburg

ING, NL08 INGB 00020690 80, zakelijke 
spaarrekening
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EXPLOITATIEREKENING van Stichting Doesburgse Muziekcultuur

BATEN
Entreegelden 19.251€        20.831€     
Subsidies Gemeente Doesburg 13.945€        9.721€       
Bijdrage Prins Bernard Fonds -€             2.000€       
Donaties 3.615€          3.040€       
Giften en legaten 1.000€          2.625€       

780€             425€          
Rente-inkomsten 23€               -€           

38.614€     38.642€        

LASTEN
Uitkoopsommen en honoraria musici 20.602€        31.375€     
Kerkhuur 2.838€          4.357€       
Drukwerk 3.676€          3.460€       
Advertenties 872€             740€          
Grafisch vormgever 908€             -€           
Website 805€             805€          
Bloemen 172€             -€           
Verzekeringen 102€             -€           
Bankkosten 175€             151€          
Porti 108€             -€           
Overige 111€             712€          

30.369€     41.600€        

EXPLOITATIERESULTAAT 8.245€       2.958-€          

Resultaatbestemming 2019:
Toevoeging algmene reserve 8.245€       

8.245€       

2019 2018

Advertentie-inkomsten
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING van Stichting Doesburgse Muziekcultuur

ALGEMEEN

WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's.

TOELICHTING OP POSTEN VAN DE BALANS

Algemene reserve
2019 2018

Saldo per 31 december 2018 resp. 2017 1.620€       4.578€       
Resultaat 2019 resp. 2018 7.245€       (2.958)€      

Saldo per 31 december 2019 resp. 2018 8.865€       1.620€       

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 29 januari 2020

Bestuur, per 29 januari 2020
R.G. Egberts, voorzitter
H. van der Lee, secretaris
E. Engbers, penningmeester
B. Arentsen, lid
A.G. Pos, lid
F.J.M. de Laaf, lid
G.W. Berendsen, lid
H.J. Coeling, lid

De algemene reserve is een algemene buffer voor het opvangen van toekomstige financiele 
tegenvallers.

Stichting Doesburgse Muziekcultuur is op 11 maart 1970 opgericht en is gevestigd in Doesburg. 
De Stichting is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 
41047496.

De Stichting heeft als doel het organiseren en activeren van muziekculturele gebeurtenissen in 
daarvoor in aanmerking komende gebouwen in Doesburg en Omstreken.

Voor zover niet anders is vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale 
waarde.
De baten en lasten worden, voor zover niet anders vermeld, toegerekend aan het jaar waarop zij 
betrekking hebben.


