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Bestuur.
Het bestuur bestaat uit 5 personen: Peter Rodenburg -voorzitter, Kees van den Heuvel – secretaris/PR/website.
M. de Groen – penningmeester en webbeheer. J. Zoutendijk – alg. adjunct en onze adviseur, E. H. de Vroome. Het
bestuur vergaderde 2 keer dit jaar. Te weten in jan: jaarvergadering met financieel verslag 2017 en in september,
een evaluatie van de zomerconcerten en de programmering voor volgend jaar. Er is geen kandidaat gevonden om
het bestuur uit te breiden.
Concerten.
De concertserie kent het volgende patroon. Kapelconcerten, Zomerserie Orgelconcerten en de Fietstour. Van de 4
geplande kapelconcerten zijn er drie uitgevoerd. Met name de achterstand met de restauratie is daar de oorzaak
van. Tevens zijn de geplande concerten in de Nieuwe kerk verplaatst naar de Oude kerk.
De kapelconcerten worden uitgevoerd door Bas de Vroome en studenten van Codarts Rotterdam.
Het gemiddelde aantal bezoekers was 37.
De fietstour is in de Lier geweest. We bezochten de Vredeskerk, de Domkerk en de RK kerk. Koffie en koek zijn
verzorgd door lunchroom “Bijzonder” in de Lier. Aan de tocht namen 42 deelnemers deel: 7 gasten en 35 vrienden.
Een enkeling verdwaalde en miste daardoor het eerste concert.
De zomerserie bestond uit 9 concerten met een gemiddelde van 62 bezoekers. We verleenden ruimte aan
studenten van Amsterdams en het Rotterdams conservatorium in een project over Hendrik Andriessen en Albert de
Klerk. Het concert op kabinetorgel en viool trok de meeste bezoekers.
PR.
Van belang zijn goede artikelen voor de concerten om deze in de diverse kranten geplaatst te krijgen. Een flyer voor
de Zomerserie en gepoogd om deze voor het hele jaar ingevuld te krijgen mislukte. Oorzaak was de uitloop van de
restauratie. Extra kosten om dus een nieuwe versie te maken. We maken dankbaar gebruik van de diverse websites
op cultureel gebied en betaald via het RD. De nieuwe website laat nog even op zich wachten.
Vriendenkring.
De Vriendenkring is stabiel en kent 40 leden die een bijdrage leveren aan het financieel beheer van de Stichting.
Tegenover de bijdrage ontvangen de vrienden het programmaboekje, een gratis fietstour en 1 of 2 vrijkaarten,
afhankelijk van de bijdrage.
Getallen en Financiën.
De toegangsprijs voor de orgelconcerten is € 8. De dubbelconcerten en de kapelconcerten zijn € 10.Programmaboekje Zomerserie € 1,00. De Vrienden hebben € 1260,00 bijgedragen en dit jaar geen sponsors
aangeschreven om een bijdrage. Dit jaar zijn de uitgaven iets boven de inkomsten. Voor een compleet financieel
overzicht verwijs ik naar de boeken van de penningmeester. Nog te verrekenen zaken zijn de BUMA en de belasting
te boeken in 2017. Naast de lopende rekening is er vorig jaar een spaarrekening geopend waarop een klein
percentage rente wordt vergoed. We mogen dus spreken van een stabiele situatie.

C van den Heuvel.

Secretariaat: Drogerij 115 2635GP Den Hoorn 015-2565131
Rek. NL71 RABO 0383.4431.72
KvK 27249247

secretaris@kerkconcertendelft.nl
www.kerkconcertendelft.nl

