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Gewaardeerde Vrienden van de Vereeniging!
Binnen een maand alweer een Nieuwsbrief – met een goede reden!
Na onze ledenvergadering van 28 februari moet er een vervolg-ledenvergadering komen. Gezien het gewicht van deze vergadering sturen we
deze Nieuwsbrief met convocatie (ook) in gedrukte vorm aan alle leden.
In deze Nieuwsbrief staat het conceptverslag van de laatste ledenvergadering te lezen, ik stip de hoogtepunten aan:
De gedachtewisseling ter vergadering, ook met onze gast Eva Middelhoff,
directeur van Stadsschouwburg en de Vereeniging (SEDV) verliep in een
uitstekende sfeer. Op het fotootje genomen vanuit de zaal ziet u Eva
rechts, naast het bestuur. Wij kijken serieus, ongetwijfeld vanwege het
gewicht van de zaak.
De vergadering nam, unaniem, het voorstel van het bestuur aan tot ontbinding van onze vereniging Vrienden van de Vereeniging. Dit besluit
moet op een volgende Algemene Ledenvergadering worden bevestigd
door twee-derde van de uitgebrachte stemmen.
Enthousiaste steun was er voor het aanbieden van LEDverlichting voor
alle traptreden in de grote zaal. We bekeken een werkend, dimbaar
model van zo’n LED – strook. Dit was een wens van SEDV. Het past in
onze doelstelling die de belangen van het (concert)publiek centraal stelt.
Publiciteit bij de ingebruikname spreekt vanzelf, evenals een zichtbaar
plekje waar deze gift blijvend wordt vermeld (dat is al toegezegd).
Er is nog geld over op onze bankrekening. De vergadering sprak uit: doe
daar dit jaar nog iets passends mee. Over de besteding werden goede
suggesties gedaan. We weten ook dat SEDV nog wel wensen heeft.

Intussen genoot u hopelijk van het Podium voor de Stad op zondag 17
maart, een belevenis met zo’n 900 uitvoerenden, door ons geprogrammeerd.
Ik zie u graag op de vervolgledenvergadering – en ook op het bijzondere
Voorjaars-Vriendenconcert op 28 april, een hele Spaanse middag in de
Grote Zaal! Hasta la vista!
Marc Wichers, voorzitter

2e extra Algemene
Ledenvergadering
Woensdag 27 maart 2019
om 19.00 uur
Annazaal De Vereeniging
Agenda
1. Opening en vaststelling agenda.
2. Verslag extra algemene
ledenvergadering van 28 februari
2019 (zie deze nieuwsbrief, ook
op te vragen bij secretaris@
vriendenvereeniging.nl).
3. Procedurele gang van zaken.
4. Voorstel tot integratie Vrienden
en Liefhebbers.
5. Besluitvorming tot opheffing van
de Vereniging Vrienden van het
concertgebouw “De Vereeniging”
per 1 januari 2020.
6. Jaarverslag 2018 (zie deze
Nieuwsbrief).
7. Jaarafrekening 2018 van de
penningmeester. Voor aanvang
van de vergadering ter inzage,
ook op te vragen bij penningmees
ter@vriendenvereeniging.nl
8. Verslag kascommissie,
goedkeuring van rekening en
verantwoording over 2018 en
decharge van het bestuur.
Benoeming nieuw lid kascommissie. Een voorstel daartoe dient
door de ledenvergadering gedaan
te worden.
9. Begroting voor het jaar 2019.
Voor aanvang van de vergadering
ter inzage, ook op te vragen bij
penningmeester@vriendenvereeni
ging.nl.
10. Voorstel bestemming batig saldo
bij opheffing.
11. Rondvraag, w.v.t.t.k.
12. Sluiting.
-o-o-o-
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Formele procedurele
In de ALV van 28 februari j.l. is het
voorstel om de vereniging op te heffen
met algemene stemmen aangenomen.
Omdat het quorum niet aanwezig was,
wordt overeenkomstig de statuten een
nieuwe algemene vergadering uitgeschreven. Op deze vergadering kan
het voorstel door de dan aanwezige
leden met een meerderheid van 2/3
van de uitgebrachte stemmen, worden
aangenomen.
Een lid kan zijn stem ook door een
schriftelijk daartoe gemachtigd ander
lid uitbrengen.
-o-o-o-

Verslag van de algemene
ledenvergadering van de
Vrienden van Concertgebouw
de Vereeniging op donderdag
28 februari 2019
Aanwezig: tien leden alsmede vier
bestuursleden.
Afwezig met bericht van verhindering:
dhr. J. Leijendeckers, dhr. C. van
Weel, dhr. B. Needham, dhr. G. Uijen,
dhr. T. Meertens, mevr. G. Peys-Fox,
mevr. van Hengel.
1.Opening en vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld. De
agendapunten 3 en 4 worden naar
voren geschoven.
2.Voorstel tot integratie Vrienden
en Liefhebbers
Mevr. Eva Middelhoff geeft een toelichting: in het verleden is verwarring ontstaan over de afzonderlijke groepen
Liefhebbers en Vrienden. Daarom is er
de afgelopen anderhalf jaar verkennend gesproken over integratie van
beide groepen. Er is ook gekeken naar
andere vergelijkbare organisaties. Dit
overleg is in grote harmonie verlopen
en mevr. Middelhoff is ervan overtuigd
dat het voorliggende voorstel het
contact tussen SEDV en de Vrienden
nieuwe stijl zal verbeteren.
Mevr. Middelhoff is van mening dat
wederzijdse betrokkenheid belangrijk
is en ze laat nadrukkelijk weten dat
het haar bedoeling is om zoveel mogelijk mensen bij de samenstelling van
programma’s e.d. te betrekken. De
voorzitter voegt er nog aan toe dat het
belangrijk is de achterban voor de
cultuur te zien als één geheel.
Er wordt een aantal vragen gesteld:

Hoe komen de vier voorstellingen tot
stand? Antwoord: Dat wordt door de
commissie bepaald.
Het zal niet zo zijn dat de meest populaire voorstellingen aan de Vrienden
worden aangeboden, maar de commissie zal letten op een programmering
zodanig dat het Vriendenconcert niet
zal samenvallen met een Vriendenvoorstelling in de schouwburg.
Hoe wordt de commissie samengesteld? Antwoord: Dat wordt geregeld
in het huishoudelijk reglement, waarin
ook de taken van de commissie en de
wijze van vaststellen van het budget
worden vastgelegd.
Komt de Nieuwsbrief per post of per
mail? Antwoord: dat zal nog nader
worden bekeken.
Momenteel zijn er 700 Liefhebbers en
280 Vrienden.
Mevrouw Middelhoff verlaat na dankzegging door de voorzitter de vergadering.
3. Procedurele gang van zaken
De heer De Vries Robbé geeft uitleg:
Om de vereniging Vrienden van de
Vereeniging op te heffen moet in een
vergadering, waarin tenminste 2/3 van
de leden aanwezig is, een meerderheid
van 2/3 van de leden vóór stemmen.
Wanneer het quorum niet gehaald
wordt, moet er binnen vier weken een
tweede vergadering plaats vinden. Een
meerderheid van 2/3 van de dan
aanwezigen heeft dan beslissingsbevoegdheid.
Wanneer het voorstel is aangenomen
moeten statutair nog twee organisaties
die bij de oprichting betrokken waren,
te weten het Departement Nijmegen
van de Nederlandse Maatschappij voor
Nijverheid en Handel alsmede de
Junior Kamer Nijmegen, toestemming
geven.
Het moment van opheffing zal 1 januari 2020 zijn. Dit is gunstig voor de
mensen die een meerjarige schenking
zijn overeengekomen. Het moment
van integratie zal 1 april 2019 zijn. Dit
is belangrijk omdat dan de Vrienden
nieuwe stijl de mogelijkheid hebben
met voorrang kaarten voor het nieuwe
seizoen te bestellen.
Het bestuur vraagt de leden per brief
om Vriend nieuwe stijl te worden.
4. Verslag ledenvergadering van
18 april 2018
Het verslag wordt goedgekeurd met
dank aan de secretaris.
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5. Besluitvorming schenking
traptredenverlichting in de Grote
Zaal
In het verleden is er een bedrag gereserveerd voor een cadeau. Er werd
gedacht aan aankleding van de artiestenkamers of verlichting van de Grote
Zaal, maar dat bleek niet opportuun.
In samenspraak met SEDV is nu het
voorstel: traptredenverlichting in de
hele Grote Zaal. Hiervoor is + €
35.000 nodig en beschikbaar. De
vergadering is akkoord op voorwaarde
dat duidelijk zichtbaar moet worden
aangegeven dat dit een geschenk van
de Vrienden is.
6. Besluitvorming tot opheffing
van de vereniging Vrienden van
het concertgebouw “De
Vereeniging”
Er wordt gevraagd wat de bezwaren
waren bij de onderhandelingen over de
integratie. De heer De Vries Robbé
schetst enkele onderdelen:
De hoogte van de contributie was een
belangrijk punt, aanvankelijk was de
prijs hoger, omdat SEDV met 700
Liefhebbers bang was er financieel op
achteruit te gaan. Door vrienden voor
theater en vrienden voor concerten te
combineren krijgen de huidige Vrienden voor de hogere contributie ook
emolumenten bij het theater. Men had
eerst ook twee commissies voor ogen,
één voor theater en één voor concerten. Na het bekijken van allerlei varianten heeft men besloten het verschil
op te heffen en één commissie te
maken. Daarin kunnen mensen zitten
die specifieke affiniteit hebben met
theater of concerten. Zoals in punt 2 al
vermeld is, wordt in een huishoudelijk
reglement vastgelegd wat deze commissie als taak heeft, hoe zij wordt
samengesteld en over welke gelden zij
kan beschikken. De heer De Vries
Robbé haalt nog het voorbeeld van de
Nederlandse Opera aan. Die beheert
het geld in een aparte stichting, maar
het geringe aantal Vrienden maakt
zo’n constructie hier minder wenselijk.
De heer Moens waarschuwt nog dat
men erop moet toezien dat er geen
geld naar de gemeente gaat.
De vergadering gaat met algemene
stemmen akkoord met het voorstel.
Omdat nu echter niet het vereiste
quorum aanwezig is zal een tweede
vergadering moeten worden belegd.

7. Voorstel bestemming batig
saldo bij opheffing
De penningmeester meldt dat er nog
een bedrag van + € 30.000 resteert,
na betaling van de traptredeverlichting
en de te verwachten kosten in 2019.
Voor de bestemming hiervan zijn twee
opties: nog een cadeau aanbieden of
het geld stoppen in een fonds dat
activiteiten subsidieert.
De vergadering opteert voor het eerste
voorstel. Men denkt aan iets in de
nieuwe artiestenfoyer, die bij bepaalde
gelegenheden ook voor publiek toegankelijk zal zijn, of b.v. een portretreeks van beroemde artiesten of
oud-directeuren. Ofwel een kunstwerk.
Het bestuur zal hierover in gesprek
gaan met SEDV.
Voorts resteert nog een aanzienlijk
aantal boeken uitgegeven ter ere van
het jubileum. Een mogelijkheid is deze
aan Vrienden nieuwe stijl te geven.
8. Rondvraag, w.v.t.t.k.
Iedereen is welkom bij het Podium
voor de Stad dat op 17 maart plaats
vindt.
Het concert van 28 april door Thomas
Beijer zal plaats vinden in de Grote
Zaal, ook de Liefhebbers worden hiervoor uitgenodigd. Dit is al een voorproefje van de samenwerking Liefhebbers/Vrienden.
De volgende vergadering zal over twee
à drie weken gepland worden.
9. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen
voor hun komst en sluit de vergadering om 20.45 uur.
-o-o-o-

Vrienden nieuwe stijl
Om ook in deze nieuwsbrief een beeld
te geven van de nieuwe situatie wordt
hier een deel van tekst uit de vorige
nieuwsbrief herhaald.
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.







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 lidmaatschap 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.
-o-o-o-

-3-

Jaarverslag 2018
Het bestuur kwam in 2018 zeven keer
bijeen. Het voornaamste onderwerp
van deze vergaderingen was de integratie van de Vrienden met de
Liefhebbers van SEDV. Over dit onderwerp vond ook veel overleg plaats van
Marc Wichers en Pieter de Vries Robbé
met Eva Middelhoff en Floor Marcusse
van SEDV. De besprekingen, die in een
positieve sfeer zijn verlopen, hebben
geleid tot een voorstel dat in januari
2019 aan de leden is voorgelegd.
In de ALV die op 18 april plaats vond,
kreeg het bestuur toestemming om op
de ingeslagen weg van de integratie
voort te gaan. Het verslag van deze
vergadering is op de laatste ALV
goedgekeurd (zie deze Nieuwsbrief).
Zoals gebruikelijk heeft het bestuur
twee
Vriendenconcerten
georganiseerd: In het kader van de 100e sterfdag van Debussy vond er op 9 april
een Debussydag plaats. ’s Morgens
speelden leerlingen van de Lindenberg
en van privédocenten pianomuziek van
Debussy. ’s Middags traden de pianisten Nata Tsvereli en Paul Komen op.
Ná Franse kaas en wijn in het Grand
Café werd de dag afgesloten door
musici van het ensemble Lumaka.
Het najaarsconcert op 2 december
werd verzorgd door het Furore
Blaaskwintet. Het bestuur verheugde
zich erop eindelijk eens blazers te hebben gevonden en de verwachtingen
werden niet teleurgesteld.
De concerten werden goed bezocht.
Podium voor de Stad, inmiddels een
traditie, vond voor de derde keer
plaats op zondag 25 februari. 27
ensembles brachten hun muziek ten
gehore in alle zalen van de Vereeniging. Men telde ruim 1000 bezoekers.
Kortom een zeer geslaagde dag. Alle
reden om deze traditie voort te zetten.
In het kader van “Jong Talent”, een
initiatief van het bestuur om een goed
amateur-ensemble de gelegenheid te
geven om samen met een jonge
muziekstudent op te treden in de
Kleine Zaal gaf het Nijmeegs Blazersensemble samen met violiste Cecilia
van Berkum een concert op 21 januari.
De aanwezige luisteraars hebben
genoten. Een initiatief dat zeker opvolging verdient.
Het bestuur heeft twee maal aan een
rondleiding deelgenomen in De Vereeniging, waar de derde fase van de
verbouwing wordt uitgevoerd.

Voorjaarsconcert zondag
28 april 2019, 14:00 uur
Grote Zaal

Vriendenconcert Grote Zaal De Vereeniging
Zondag 28 april 2019, 14:00 uur

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

Thomas Beijer, piano

-o-o-oDe bloemen voor het voorjaars-Vriendenconcert worden verzorgd door:

-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.

PROGRAMMA
Isaac Albéniz (1860-1909)
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

Voor dit concert kunnen de Vrienden gratis maximaal twee kaarten
verkrijgen via de website:
https://www.stadsschouwburgendevereeniging.nl/programma/4380/T
homas_Beijer/Iberia/
De actiecode is: Albeniz.
Via de website kan ook een tapas-arrangement (1 arrangement voor 2
personen) worden besteld voor 10 euro.

Najaarsconcert op zondag 24
november 2019

Het bestuur van De Vrienden:
Marc Wichers (voorzitter)
Mieke Boex-Timmermans
(secretaris)
Pieter de Vries Robbé
(penningmeester)
Joop Leijendeckers
Chiel Verhoeff

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

Secretariaat:
P Pastoor v Soevershemstraat 34,
6525 SW Nijmegen
E secretaris@vriendenvereeniging.nl
W www.vriendenvereeniging.nl
IBAN NL03 INGB 0005 6192 73
Pianist Thomas Beijer
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