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Gewaardeerde Vrienden van de Vereeniging!
In onze recente Nieuwsbrieven las u over de hinderlijke verwarring tussen Vrienden van de Vereeniging (een
onafhankelijke vereniging) en Liefhebbers (donateurs aan de organisatie Stadsschouwburg en de Vereeniging,
kortweg SEDV). Uw bestuur voerde gesprekken met de directie van SEDV om aan die verwarring een eind te
maken. De gesprekken gingen in de richting van een integratie van beide clubs, en dat dan met nadruk binnen
de organisatie SEDV.
Voor ons stond voorop dat wat de huidige Vrienden deden en doen voor de eigen leden en voor het
concertpubliek in het algemeen mogelijk moest blijven. Ook als dat voortaan vanuit andere kaders zou
gebeuren.
In de Algemene Ledenvergadering op 18 april 2018 vroeg en kreeg uw bestuur de ruimte om de mogelijkheden
tot integratie in overleg met de directie van SEDV te verkennen. Het overleg in de maanden daarna leverde een
document op dat door beide overlegpartijen gedragen wordt. U leest het verderop in deze Nieuwsbrief.
Het nu voorgestelde ‘loyaliteitsprogramma’ Vrienden van Stadsschouwburg en de Vereeniging verschuift ons
blikveld van alleen het Concertgebouw de Vereeniging naar beide cultuurtempels aan het Keizer Karelplein. Dat
is nieuw (en meer)! De nieuwe bijdrage die gevraagd wordt is dan ook wat hoger. Maar de ‘voordeeltjes’ voor
Vrienden (nieuwe stijl) gelden dan ook voor zowel Vereeniging als Schouwburg. Vormt u uw eigen mening en
praat u mee op de extra ledenvergadering.
Hoeveel pijn doet het om onze ‘eigen’ vereniging op te gaan heffen? Weemoed past (en mag) maar toch ook
twee dingen daarover:
Als eerste: de aanleiding om de Vrienden in 1984 op te richten, namelijk het dreigend verlies van de
Vereeniging, is er niet meer. Het gebouw is inmiddels Rijksmonument. Het behoud is gewaarborgd. Als de
verbouwing backstage en van de publieksruimtes boven binnenkort klaar is kan de Vereeniging stralend en
klinkend vooruit.
Ten tweede: een onafhankelijke vereniging (met één e) ‘voelt’ anders dan een commissie ingekaderd binnen de
organisatie. Maar ook nu al kon geen enkele actie van de Vrienden slagen zonder de goede samenwerking met
de organisatie SEDV. Een zeker kader was er dus ook al, wederzijds vertrouwen hoe dan ook een voorwaarde.
Wij als bestuur hebben dat vertrouwen.
In deze Nieuwsbrief vindt u ook een kort stukje van de directie van SEDV. Ook is mevrouw Eva Middelhoff, de
directeur van SEDV, bereid om in de komende ledenvergadering vragen van ons te beantwoorden.
De tijden vragen om een ander ‘loyaliteitsprogramma’. Schouwburg en Vereeniging en concert- en theaterleven
zijn niet gediend met clubs van sympathisanten apart naast elkaar. Niet goed voor draagvlak voor cultuurbeleid.
Als bestuur menen we dat het nu voorliggende voorstel uw steun verdient. Ik verwijs u naar de agenda van de
extra Ledenvergadering – en hoop u te zien op 28 februari aanstaande!
Marc Wichers, voorzitter
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Gezamenlijk voorstel voor
Integratie en voortzetting
Loyaliteitsprogramma
Stadsschouwburg Nijmegen
en Concertgebouw De
Vereeniging
Inleiding
De twee cultuurpanden aan het Keizer
Karelplein kennen twee vormen van
loyaliteitsprogramma’s: de ‘Vrienden
van De Vereeniging’ en de ‘Liefhebbers
van de Stadsschouwburg en De
Vereeniging’.
Onze gasten ervaren onduidelijkheid
over de huidige situatie. Daarnaast
bestaat er de wens bij de organisatie
om het loyaliteitsprogramma een meer
toekomstgerichte invulling te geven. Al
enige tijd wordt er daarom intensief
overlegd tussen het bestuur van de
vereniging ‘Vrienden van De Vereeniging ‘en de leiding van Stadschouwburg & De Vereeniging (SEDV). Er is
besloten om de programma’s te
integreren: het is de intentie om op 1
mei 2019 over te gaan naar een
geïntegreerde situatie.

SEDV heeft een aantal jaren geleden
een loyaliteitsprogramma Liefhebbers
opgezet. Zo’n 700 gasten zijn Liefhebber, betalen daarvoor €60 per seizoen
(of €90 per 2) en ontvangen daar
enkele voorrechten voor terug zoals
een gratis voorstelling en het eerder
bestellen
van
kaarten
bij
start
verkoop. De afdeling marketing van de
SEDV
is
van
mening
dat
de
Liefhebbers als groep niet volledig
wordt benut en ingezet. Deelname aan
de groep Liefhebbers verhoogt tot
dusver onvoldoende de ‘loyaliteit’.
SEDV heeft de ambitie, mankracht en
middelen om de integratie van
Vrienden van de Vereeniging en
Liefhebbers
op
te
pakken.
In
samenspraak met de betrokkenen is
daarom gewerkt aan een nieuwe
opzet.
Nieuwe situatie
De nieuwe situatie houdt in dat we per
1 mei 2019 een nieuwe propositie
hebben voor gasten en betrokkenen:
een nieuwe vriendenstructuur waarin
beide soorten loyaliteitsprogramma’s
geïntegreerd zijn.

Voor het bestuur van de Vrienden is
een belangrijke voorwaarde dat men in
de nieuwe situatie de mogelijkheid wil
behouden om voor vrienden een aantal
concerten te kunnen organiseren en
een nieuwsbrief uit te kunnen geven.
Voor SEDV is het belangrijk dat de
inkomsten
van
vrienden
naast
concerten en een nieuwsbrief ook voor
bijzondere projecten kunnen worden
gebruikt en dat het nieuwe programma
gericht is op het verhogen van de
loyaliteit van de gasten. In dit
document een voorstel over hoe de
nieuwe situatie eruit ziet en ingevuld
wordt.

Doel van het loyaliteitsprogramma
is het vergroten van de betrokkenheid van de gasten bij de organisatie, programma’s en gebouwen
van de Stadsschouwburg en De
Vereeniging.

Huidige situatie



Betrokkenheid: Om vriendenactiviteiten en betrokkenheid met de
doelgroep te borgen wordt er een
commissie opgericht. Die fungeert
als klankbord en adviesgroep.
Daarnaast heeft deze een rol als
initiator en mede-organisator van
vriendenactiviteiten. Dit kan wellicht in werkgroepen plaatsvinden.
Taken en afspraken worden vooraf
en jaarlijks vastgelegd.



Organisatie: Beleid, marketing,
administratie, organisatie en werving vallen onder de verantwoor-

Op dit moment bestaat er een vereniging Vrienden van de Vereeniging,
bestaande uit 280 leden en een
vijfkoppig bestuur. In overleg met de
SEDV organiseren zij activiteiten. De
administratie en programmering ligt bij
het bestuur van de Vrienden. Het
ledenaantal is stabiel maar aan het
vergrijzen. De leden betalen €22,50
per jaar (of €40 per 2) en krijgen
naast een nieuwsbrief in ieder geval
gratis toegang tot 2 Vriendenconcerten.

Daarbij zijn
belangrijk:


de

volgende



Opbrengsten: Van de inkomende
contributie gaat ongeveer de helft
naar de activiteiten die door de
commissie worden georganiseerd
en de andere helft gaat naar
reguliere en bijzondere programma’s van de SEDV.

Propositie vrienden
Gasten (dus ook voorheen Vrienden of
Liefhebbers) kunnen Vriend, Hartsvriend of Boezemvriend worden.
Propositie Vriend
Word vriend van Stadsschouwburg
Nijmegen
en
Concertgebouw
De
Vereeniging en profiteer direct. Als
Vriend ontvangt u diverse privileges en
exclusieve voordelen. Met uw donatie
kan
de
Stadsschouwburg
en
Concertgebouw De Vereeniging
prachtige programma’s samenstellen,
de prachtige monumentale panden als
cultureel erfgoed bewaren en activiteiten op het gebied van muziek- en
cultuureducatie organiseren. Zo helpt
ook u mee aan de ontwikkeling van
het culturele klimaat van Nijmegen en
het publiek van de toekomst.




zaken

Opheffen: De oude ‘Liefhebbers’
structuur die SEDV hanteerde,
houdt op te bestaan. Ook de
vereniging
‘Vrienden
van
De
Vereeniging’ wordt opgeheven (na
instemming volgens de statuten).
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delijkheid van en worden uitgevoerd door SEDV.




U ontvangt de vriendennieuwsbrief
(circa 3x per jaar, per mail)
U krijgt een uitnodiging voor de
preview en/of openingsvoorstelling
U krijgt toegang tot de exclusieve
start
voorverkoop
voor
de
Stadsschouwburg
en
De
Vereeniging
U ontvangt (indien gewenst) de
seizoensbrochure per post
U krijgt gratis toegang tot 4
vriendenevenementen per seizoen
(2 op het gebied van muziek, 2 op
het gebied van theater/ placering
op basis van beschikbaarheid)

Contributie
De contributie voor een vriendenlidmaatschap is per 12 maanden €40.
Het vriendenlidmaatschap is geldig
voor 1 persoon. Een volgend vriendenlidmaatschap op hetzelfde adres
voor partner of kind is per 12
maanden €30.
Het lidmaatschap is doorlopend; wel
kunt
u
jaarlijks
opzeggen.
Wij
berichten u in de maand februari en
dan kunt u (vóór 15 maart) per 1 mei
opzeggen.

Bij aanmelding wordt gevraagd naar
interessegebieden zodat in communicatiemiddelen rekening kan worden
gehouden met de genrevoorkeuren
van de vrienden.
Propositie Hartsvriend
Er is een groep gasten/vrienden die
graag in financiële zin meer willen
bijdragen. De Vriendschap kan worden
uitgebreid naar Hartsvriend. Mits men
(minimaal) € 200 wil bijdragen.
Hartsvrienden ontvangen dan dezelfde
‘voordelen’ als reguliere Vrienden
geldig voor 2 personen. Ook ontvangen zij een welkomstgeschenk.
Propositie Boezemvriend
Voor de gasten die een langere
verbintenis willen aangaan, bestaat de
mogelijkheid tot het worden van
Boezemvriend. Dit betreft een 5-jarig
contract (belastingtechnisch aantrekkelijk). Bovenop de vriendenvoordelen
(voor 2 personen) ontvangt men dan
ook een uitnodiging voor het jaarlijkse
Boezemvriendendiner met medeboezemvrienden, directie en programmeurs.
Commissie

Informeren ‘oude’ Vrienden (februari
2019). Het bestuur van de vereniging
Vrienden van De Vereeniging communiceert zelf met haar leden. Via een
statutaire
procedure
wordt
de
vereniging, bij instemming van haar
leden, ontbonden. Ook stelt het
bestuur een voorstel op voor de
bestemming van het huidige vermogen
van de vereniging. Na het besluit tot
opheffing van de vereniging zendt het
bestuur van de vereniging in overleg
met SEDV de ‘oude’ Vrienden een
verzoek om ‘nieuwe’ Vriend te worden.
Informeren ’oude’ Liefhebbers (april
2019). Na goedkeuring van het
integratieplan door de ALV van de
vereniging worden de bestaande
Liefhebbers door SEDV schriftelijk
geïnformeerd en krijgen zij direct de
mogelijkheid hun Liefhebberschap om
te zetten naar ‘nieuwe’ Vriend.
Werving ‘nieuwe’ Vrienden (vanaf april
2019). Voor de verdere werving wordt
door SEDV samen met het reclamebureau een campagne opgezet.
-o-o-o-

Er wordt een commissie opgericht.
Deze komt een aantal keer per jaar bij
elkaar. Deze commissie initieert en is
medeorganisator van vriendenactiviteiten, draagt bij aan nieuwsbrieven,
draagt ideeën aan, wordt om advies
gevraagd, geeft verbeterpunten aan
en adviseert inhoudelijk en organisatorisch over bijeenkomsten en concerten. Het is hierbij mogelijk dat zaken
in werkgroepverband worden opgepakt
zoals programmering van de vriendenevenementen. De commissie heeft
minimaal 2 keer per jaar overleg met
de directie/management van de SEDV.
De
bestaande
Vriendenactiviteit
‘Podium voor de Stad’ wordt door de
SEDV in het reguliere programma
opgenomen. De SEDV is voortaan
verantwoordelijk voor de uitvoering.
Commissieleden worden nauw betrokken bij de uitvoering en organisatie
van Podium voor de Stad.
De commissie werkt volgens
huishoudelijk reglement.

Verdere route

een

Formele procedurele
In de komende ALV wordt u het
voorstel ter goedkeuring voorgelegd
om de vereniging op te heffen. Als de
op de vergadering aanwezige leden
daarmee akkoord gaan, moet volgens
de statuten een nieuwe algemene
vergadering worden uitgeschreven,
omdat (naar wij verwachten) niet het
vereiste aantal van tweederde van het
aantal leden aanwezig is op de
komende vergadering.
Op die nieuwe vergadering kan het
voorstel door de dan aanwezige leden
met een meerderheid van tweederde
van het aantal uitgebrachte stemmen,
worden aangenomen.
Het voorstel is om de vereniging
formeel per 1 januari 2020 te ontbinden. In de nieuwe vergadering zal ook
het financiële verslag over 2018
worden behandeld. Begin 2020 wordt
een verantwoording gegeven over het
boekjaar 2019.
-o-o-o-

Extra Algemene
Ledenvergadering
Donderdag 28 februari
2019 om 19.30 uur
(Bij het eerste deel is Eva
Middelhoff aanwezig)
Annazaal De Vereeniging
Agenda
1. Opening en vaststelling agenda.
2. Verslag ledenvergadering van 18
april 2018 (voor aanvang van de
vergadering ter inzage, ook op te
vragen bij secretaris@vriendenver
eeniging.nl.
3. Voorstel tot integratie Vrienden
en Liefhebbers.
4. Procedurele gang van zaken.
5. Besluitvorming schenking traptredenverlichting in de Grote Zaal.
6. Besluitvorming tot opheffing van
de Vereniging Vrienden van het
concertgebouw “De Vereeniging”.
7. Voorstel bestemming batig saldo
bij opheffing.
8. Rondvraag, w.v.t.t.k.
9. Sluiting
-o-o-o-

Huidige Vrienden
Dit jaar kunnen de huidige Vrienden
nog naar twee Vriendenconcerten,
Indien het voorstel tot ontbinding van
de vereniging wordt aangenomen,
krijgt u van ons een verzoek om
Vriend nieuwe stijl te worden.
-o-o-o-

Bericht Eva Middelhof
Wij zijn blij met het voorstel tot
integratie van onze Liefhebbers met de
Vrienden van de Vereeniging per 1 mei
aanstaande.
Het geeft de mogelijkheid onze relatie
en samenwerking verder uit te bouwen
en mooie concerten en voorstellingen
met en voor u te laten zien. Wij
verwelkomen u graag als ‘Vriend
nieuwe stijl’ en hopen met u een lange
vriendschap op te bouwen.
Namens Stadsschouwburg Nijmegen
en Concertgebouw de Vereeniging,
Eva Middelhoff, directeur
-o-o-o-
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Traptredenverlichting als
bijdrage Vrienden aan de
gerenoveerde Vereeniging?!

Podium voor de Stad
zondag 17 maart 2019
Mis het niet!

De Vrienden bouwden in een aantal
jaren een reservering op. Deze was
aanvankelijk bedoeld om de aankleding van de sobere solistenkamers te
subsidiëren. Tot het uitgeven van dat
gereserveerde geld is het nooit
gekomen! Immers de solistenkamers
werden in de verbouwing toch gesloopt
en dat zou jammer zijn van de te
maken kosten. Er was ook een plan
om
in
de
grote
zaal
(weer)
kroonluchters te hangen maar dat
werd afgewezen vanwege esthetische
maar ook technische bezwaren. De
renovatie zowel in het publieksgedeelte als backstage nadert nu de
afronding. Van de oude solistenkamers
is niets meer over.

Voor de vierde keer programmeren wij
als Vrienden het evenement Podium
voor de Stad: een hele zondag met in
drie zalen van de Vereeniging, tegelijk,
optredens van 25 minuten door
amateur-ensembles uit het Nijmeegse.

De organisatie Stadsschouwburg en de
Vereeniging wil graag de verbeteringen
aan de grote zaal ‘af’ maken met
bescheiden maar effectieve LED–
verlichting van alle traptreden in de
Grote Zaal, dus ook op alle balkons.
Voor
deze
traptredenverlichting
ontbrak het geld. Uw bestuur kreeg
zo’n LED-lichtstreep als voorbeeld te
zien. Die komt in een slank houten
balkje aan de voorzijde van elke
traptree te zitten. De lichtstreep op de
foto zit overigens nog in een dikkere
balk dan de definitieve versie.

Er zijn 27 optredens door in totaal
meer dan 900 uitvoerende amateurs
die als passie delen het met elkaar
maken van muziek. Er is voor elk wat
wils: blazersensembles, harmonieorkesten, een salonorkest, twee jeugdorkesten
en
allerlei
koren.
Deze
opsomming is niet compleet.
De toegang is gratis! De optredens
beginnen om 11.00 uur en de laatste
eindigen om 17.00 uur. Verdere
informatie vindt u op de website van
de Vrienden en van de Stadsschouwburg en de Vereeniging.
-o-o-o-

Voorjaarsconcert zondag
28 april 2019, 12.30 uur
Programma
Iberia Suite (integrale uitvoering)
Boek I Evocación – El Puerto – El
Corpus Christi en Sevilla
Boek II Rondeña – Almería – Triana
--- Pauze --Boek III El Albaicín – El Polo - Lavapiés
Boek IV Málaga – Jerez – Eritaña

Op de agenda van de aanstaande
ledenvergadering staat (naast de
gewichtige zaken rond integratie) onze
vraag om uw akkoord met deze
bestemming van de reservering. De
kosten van de traptredenverlichting
kunnen uit de reservering worden
gedekt.
Dan dragen we als Vrienden een
zichtbaar, stijlvol en functioneel stukje
aankleding en veiligheid in de Grote
Zaal bij, wat het hele concertpubliek
ten goede komt. Natuurlijk zal dan aan
de aanbieding van dit cadeau passend
aandacht besteed worden.
-o-o-o-

temperament. Vanwege de soms
extreme virtuositeit is een uitvoering
van de integrale Suite Iberia een
zeldzaamheid, dus mis deze kans niet!

Isaac Albéniz
Pianist Thomas Beijer trad al eerder in
onze serie op en komt op herhaling op
zondag 28 april 2019. Hij zal in het
concert een huzarenstukje verrichten
door de complete Suite Iberia van de
Spaanse componist Isaac Albéniz te
spelen. Dit is van begin tot eind
kleurrijke muziek, boordevol Spaans
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Pianist Thomas Beijer
-o-o-o-

Najaarsconcert zondag 24
november 2019
Het Najaarsconcert voor de Vrienden
zal plaatsvinden op zondag 24
november 2019. Over het programma
wordt u te zijner tijd geïnformeerd.
-o-o-o-

Colofon
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van
de
vereniging
‘Vrienden
van
Concertgebouw De Vereeniging’ en
wordt verspreid onder de leden en
relaties.
Het bestuur van De Vrienden:
Marc Wichers (voorzitter)
Mieke Boex-Timmermans
(secretaris)
Pieter de Vries Robbé
(penningmeester)
Joop Leijendeckers
Chiel Verhoeff
Secretariaat:
P Pastoor v Soevershemstraat 34,
6525 SW Nijmegen
E secretaris@vriendenvereeniging.nl
W www.vriendenvereeniging.nl
IBAN NL03 INGB 0005 6192 73

