JAARVERSLAG 2018
STICHTING STADSPIJPERS VAN ’S-HERTOGENBOSCH
Samenstelling bestuur
Jan van der Horst, voorzitter (benoemd per 1 februari 2018)
Ton M.W.J. Kivit, secretaris (in functie t/m 31 december 2018)
Jos W.F. Cozijnsen, penningmeester
Eugène Ploegmakers, lid muzikant
Jef H. Teulings, lid muzikant (uitgetreden per 1 oktober 2018)
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt uitsluitend een vergoeding voor gemaakte kosten.

Samenstelling Raad van Advies
Het bestuur laat zich adviseren door de Raad van Advies, welke tenminste éénmaal per jaar
en op verzoek bijeenkomt.
Rolf Hage
Marcel van der Linden
Marcel Ploegmakers
Jack van Uden
Gaby Westelaken

ANBI-Instelling
De Stichting Stadspijpers van ’s-Hertogenbosch is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen.
Nut Beogende Instelling (ANBI), ANBI-nummer: 8104.32.742.

Optredens
Ook In het jaar 2018 zijn we erin geslaagd om ons bij verschillende evenementen te presenteren.
Binnen het verslagjaar werd door middel van oefenrepetities en een workshops aandacht gegeven
aan de muziek van de Stadspijpers in de context van de historie en het gebruik van oude en nieuwe
instrumenten voor renaissance en moderne muziek.
Ondanks dat er sprake is van een verbetering van het economische klimaat blijft het een probleem
voor organisaties in en buiten de stad geld vrij te maken voor optredens van de Stadspijpers. Mede
daardoor is het aantal betaalde optredens beperkt gebleven. Het totaal van optredens en
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activiteiten komt uit op 14. Het merendeel daarvan was in ’s-Hertogenbosch. Zowel als buiten 'sHertogenbosch waren er in dit jaar meerdere spraakmakende optredens:
• In het kader van het educatieprogramma van de Cursus Boschlogie werd in januari een
bijeenkomst verzorgd voor de leerlingen van Boschlogie 3.
• Na een start in 2017 konden wij ook dit jaar een speciaal project uitvoeren: MuzieTaal
Lokaal. Het doel van de workshop is verbinden. Verbinden door muziek, met muziek, oude
tijden met nieuwe tijden, jong en oud, instrumentaal en vocaal en allochtoon en
autochtoon. Ingeschreven deelnemers oefenden samen op enkele middeleeuwse en
moderne stukken.
• In augustus waren wij in Nijmegen present bij het tweedaagse Festival “Gebroeders van
Limburg”. Op verschillende podia in de stad en in parade kon men van onze muziek
genieten. Publiek en organisatie gaven lovende reacties.
• Onze nieuwe burgemeester Jack Mikkers van ’s-Hertogenbosch, mochten wij in mei in een
speciale informele zitting benoemen tot Beschermheer van de Stadspijpers van ’sHertogenbosch.
• In Norfolk waren we ook te gast bij van het International Guide of Townpipers (GITP) om het
tweejarig festival mee te maken.
• Bijzonder was het dat wij in december deel konden uitmaken van de muzikale omlijsting van
de Kerstvolkszang in het Provinciehuis van ’s-Hertogenbosch.
• In september vierde de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap een gedenkwaardig jubileum
waar een groot aantal Zwanenbroeders met hun gasten aanwezig waren. Wij konden daar
een sfeervol concert verzorgen.
• Tenslotte waren we ook present op het Winterparadijs dat door de Gemeente sHertogenbosch nieuw leven is ingeblazen.

Educatie:
De Werkgroep Boschlogie van het Koning Willem I College heeft een wijziging in de structuur van de
modules van de Cursus Boschlogie aangebracht, waardoor de geschiedenis van de Stadspijpers nu
ingedeeld is in Module 3. Cursisten kunnen hiervoor facultatief een keuze maken. Gelukkig kunnen
wij door deze wijziging van de studieprogrammering van de cursus Boschlogie in het verslagjaar
weer een start maken met de workshops.
Daarnaast zijn wij gestart met het verder ontwikkelen van ons educatieprogramma voor basis- en
middelbaar onderwijs. Dit zal in het komende jaar weer leiden tot educatieve programma’s op de
(basis)scholen.

Religieus:
•
•

Begeleiding van de St. Jorisviering van het gilde “De Oude Schuts” en opluistering van de
jaarlijkse Eucharistieviering van het gilde in de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
Deelname aan de bidtocht in de meimaand.
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Representatie:
•
•

Optreden en begeleiding St. Joris Gilde en Oude Schuts
Installatie van Burgemeester Jack Mikkers als beschermheer

Gesprekspartner in de onderstaande organisaties/comités.
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeente 's-Hertogenbosch
Overlegorgaan Open Monumentendag
Platform Historische groepen ’s-Hertogenbosch
Stichting de Wereld van Jeroen Bosch
Individuele (amateur)gezelschappen op het gebied van renaissancemuziek
Lid en oprichter van The International Guild of Townpipers
Verschillende organiserende comités van evenementen.
Deelnemer initiatief tot het oprichten van het Bosch Amateur Cultuurhuis.

Reguliere bijeenkomsten en gesprekken
Bestuursvergaderingen: 11
Bijeenkomsten met de Raad van Advies: 2
Gesprekken met Gemeente: De heer Jan de Wit (communicatie).
Vaste repetitieavond iedere maandag van 20.00 – 22.30 uur onder leiding van de professionele
leermeester/dirigent de heer Willem Gerritsen: Ongeveer 45.

Muzikanten en begeleiding
Het bestuur heeft - in samenwerking met leermeester Willem Gerritsen - in het verslagjaar veel
aandacht besteed aan de ontwikkeling van de kwaliteit van de Stadspijpers. In een divers gezelschap
van muzikanten is het evident dat er verschil in kwaliteit van spelen bestaat. Samen met de
leermeester en de muzikanten wordt gezocht naar een optimale balans. In de doelstelling ziet het
bestuur toe op een structurele wijze van repetitie en op de manier waarop individuele muzikanten
moeten worden begeleid. De muzikanten hebben daardoor een hogere graad van muzikaliteit
bereikt. Dit betekent dat de artistieke prestatie beter is geworden en ook de performance in
optreden aanzienlijk is verbeterd.
Wij zijn nog op zoek naar meerdere muzikanten om de gelederen (verder) te versterken.

Uitbreiding uniformen.
Door de beperkte financiële middelen worden de huidige Stadspijpers uniformen noodgedwongen
door onderhoud en aanvulling in goede staat gehouden. Ondertussen worden wel de mogelijkheden
onderzocht naar de aanschaf van een aanvullende set zomeruniformen. Hiervoor wordt gezocht
binnen een historisch verantwoord perspectief. Aan de hand van een - door een van de muzikanten
(oud-bestuurslid) - in 2013 opgesteld gedetailleerd rapport, wordt de stilistische uitwerking van deze
uniformen historisch verantwoord beschreven. Het moge duidelijk zijn dat aanschaf niet eerder kan
plaatsvinden dan wanneer er opnieuw voldoende fondsen worden gevonden.
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Kwaliteitsplan
Tussen bestuur en leermeester is er voordurend overleg over een verdere verbetering van de
kwaliteit. Hierbij wordt gekeken naar de individuele kwaliteiten van de muzikanten en de kwaliteit
van de groep. Zoals in elk muziekgezelschap bestaan er tussen de muzikanten onderling kwalitatieve
verschillen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de structuur van de lessen. Veel van de
muzikanten hebben hier behoefte aan. Het kwaliteitsplan wordt maandelijks getoetst en indien
nodig bijgesteld. Door de inbreng van de leermeester en de muzikanten zelf wordt invulling gegeven
aan de structurele aanpak van muzikale kwaliteitsverbetering.

Instrumenten
De onderhoudsstatus van de instrumenten is geïnventariseerd. In 2015 is een instrumentenplan
opgesteld, waarin o.m. wordt beschreven wie welke instrumenten in gebruik heeft en hoe wordt
omgegaan met het gebruik van de verschillende instrumenten binnen en buiten de Stadspijpers.
Twee van de muzikanten hebben toen voor eigen rekening een nieuw instrument aangeschaft (een
pommer en een tenordulciaan). In 2018 werd een nieuwe dulciaan gekocht bij een gerenommeerde
Italiaanse instrumentbouwer. De dulciaan werd in mei 2018 geleverd. Hiervoor is een subsidie
verkregen van het Prins Bernhard Cultuur Fonds (PBCF).

Financiën algemeen
Voor de financiële verslaglegging over het boekjaar 2018 wordt verwezen naar het Financieel
Jaarverslag 2018. De afgelopen jaren wordt aan de muzikanten een bijdrage gevraagd in de kosten
van de muzikale vorming. De opbrengst optredens is ruim € 500 hoger dan het begrote bedrag voor
het verslagjaar.
Wij zijn erin geslaagd om de kosten te reduceren tot onder het niveau van de inkomsten in het
verslagjaar, door het inzetten van een ijzeren budgetdiscipline: niet meer uitgeven dan er
binnenkomt en een batig saldo reserveren voor de aanschaf van instrumenten en kleding. De
grootste post blijft uiteraard de kosten van de leermeester. In het verslagjaar is er sprake van een
positief saldo van ruim € 1.100 (2017: € 290). Het saldo liquide middelen steeg tot ruim € 18.000.
Het eigen vermogen inclusief de hiervoor genoemde reserve voor instrumenten en kleding bedraagt
aan het eind van het boekjaar ruim € 19.000.
In het kader van de status ANBI is ook het financieel op de site geplaatst.

Plannen voor 2019
•
•
•
•
•
•

Uitgebreide individuele aandacht voor de muzikanten door de leermeester door gesprekken
en extra lessen. (Zie paragraaf. Kwaliteitsplan)
Verder zoeken naar structurele sponsoren voor vervanging kleding en instrumentarium
Sponsors werven om dekking te krijgen van projecten en reguliere kosten.
Onderhouden van Stadspijpers accounts op de Social Media
Verdere uitbreiding van samenwerking met (regionale) muziekgezelschappen.
Opstellen en uitvoeren van educatieprogramma’s voor scholen en organisaties
Jaarverslag 2018
Stichting Stadspijpers van ’s-Hertogenbosch
4

•
•
•
•

Organiseren van workshops voor (individuele) muzikanten met als doel de Stadspijpers
verder onder de aandacht te brengen
Uitbouwen van de muzikale programmering
Participeren in het tot stand komen van het Bosch Amateur Cultuurhuis
Streven naar het aanvullen van de vervangingsreserve voor instrumenten en kleding.

Het bestuur van de Stichting Stadspijpers van ‘s-Hertogenbosch
Mei 2019

Jaarverslag 2018
Stichting Stadspijpers van ’s-Hertogenbosch
5

