JAARVERSLAG 2020
STICHTING STADSPIJPERS VAN ’S-HERTOGENBOSCH
Samenstelling bestuur
Jan van der Horst, voorzitter (benoemd per 1 februari 2018)
Jos W.F. Cozijnsen, penningmeester
Eugène Ploegmakers, lid muzikant
Vacature: Secretaris
Vacature: Lid muzikant
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.
Jo Timmermans
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
In het verslag werd ook ons land betrokken bij de coronapandemie, Hoewel het in eerste instantie
ernaar uitzag dat een korte intelligente Lock down in de maanden maart t/m mei 2020 de corona
zou stoppen, bleek al snel dat na een relatieve kalme zomerperiode al snel dat ook ons land weer
genoodzaakt was om verstrekkende maatregelen te nemen.
Als gevolg daarvan moesten alle voorgenomen optredens worden afgezegd. Zelfs het optreden
onder uiterste veiligheidsomstandigheden in december kon geen doorgang vinden
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Een aantal geplande optredens - waaronder vaste jaarlijkse optredens – zijn noodgedwongen
doorgeschoven naar het komende jaar. Met de Gemeente ’s-Hertogenbosch werd overeengekomen
van het subsidiebedrag dat al was toegekend, doorgeschoven kan worden tot uiterlijk 31 december
2021.

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. Door deze
wijziging van de studieprogrammering van de cursus Boschlogie staan de Stadspijpers wat minder in
de belangstelling bij de studenten en worden alleen workshops gehouden wanneer er voldoende
deelnemers zich aanmelden.
Ons educatieprogramma voor basis- en middelbaar onderwijs wordt verder ontwikkeld. Dit zal in het
komende jaar weer leiden tot educatieve programma’s op de (basis)scholen.
Zoals eerder gemeld, hebben als gevolg van de corona-pandemie in het verslagjaar geen contacten
plaatsgevonden.

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.
Helaas kon de deelname aan de bidtocht in de meimaand niet doorgaan.

Representatie:
•

Optreden en begeleiding St. Joris Gilde en Oude Schuts
Ook dit evenement kon geen doorgang vinden.

Gesprekspartner in de onderstaande organisaties/comités.
Als gevolg van de beperkte reismogelijkheden heeft overleg met onderstaande organisaties
slechts beperkt plaatsgevonden. Daar waar het mogelijk was is overlegd via internetvideo.
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeente ’s-Hertogenbosch
Pur Sang
De Blauwe Schuyt
Moyses Bosch
Dubbel Zes zangensemble
Individuele (amateur)gezelschappen op het gebied van renaissancemuziek
Internationale ensembles via Conservatoria
Lid en oprichter van The International Guild of Townpipers
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•
•

Verschillende organiserende comités van evenementen.
Deelnemer initiatief tot het oprichten van het Bosch Amateur Cultuurhuis.

Reguliere bijeenkomsten en gesprekken
Bestuursvergaderingen: 9 voor een deel via Teams
Bijeenkomsten met de Raad van Advies: uitgesteld tot voorjaar 2021
Gesprekken met Gemeente over representatie, cultuur en huisvesting, alleen telefonisch.
Vaste repetitieavond iedere maandag van 20.00 – 22.30 uur onder leiding van de professionele de
organisatie leermeester/dirigent de heer Willem Gerritsen: Ongeveer 25.
In het verslagjaar zijn er twee periodes geweest waar bijeenkomsten met meerdere personen niet
werden toegestaan, dan wel werden afgeraden. De leermeester heeft een pakket ontwikkeld
waarmee de muzikanten thuis kunnen repeteren. Incidenteel is ingezet op directe instructie via een
video-omgeving.

Huisvesting
In de loop van 2018 heeft de Gemeente aan de drie hoofdhuurders van het pand aan de Lucas van
der Leijdenstraat en de Elzenstraat een voorstel aan de Gemeenteraad voorgelegd om te komen tot
een “Bosch Amateur Cultuurhuis” (BACH). De bedoeling daarvan is om in het gebouw allerlei
(culturele activiteiten te laten plaatsvinden door plaatselijke amateurverenigingen, die dan daar
gebruik kunnen maken van de verschillende ruimten om te repeteren, kunstbeoefening te doen,
uitvoeringen te geven en andere activiteiten met een culturele inslag. Moyses Bosch en de
Stadspijpers zijn uiteindelijk aangewezen om hier gestalte aan te geven.
Door de
coronamaatregelen is de voortgang van het proces stil komen te liggen. Vastgesteld moet worden
dat hierdoor het gehele proces tenminste één jaar is vertraagd. De gemeente wil het gehele
gebouw verhuren aan één overkoepelende entiteit, die zelf organisatie en het beheer van alle
gebruikers op zich neemt. Dat wil zeggen dat er gezocht moet worden naar medegebruikers die -al
dan niet structureel – ruimtes willen huren. Inmiddels hebben de Stadspijpers samen met Moyses
Bosch al concepten opgesteld die structuur geven aan het beheer en ook voorstellen gedaan voor de
verschillende gebruikersovereenkomsten.
Aan het eind van het verslagjaar is aan de Gemeente een vervolgrapportage over de voortgang van
de Pilot BACH gezonden. De werving van nieuwe gebruikers verloopt moeizaam en dat wil zeggen
dat naar alle waarschijnlijkheid het beoogde aantal deelnemende gebruikers in 2021 nog niet wordt
gehaald. Inmiddels wordt van het gebouw door zo’n tien organisaties gebruikgemaakt.
In het verslagjaar is door Moyses Bosch een nieuw alarmsysteem geïnstalleerd. Ook hier moeten nog
wat aanpassingen plaatsvinden. Wij verwachten dat het systeem in de loop van 2021 optimaal
functioneert.
Moyses Bosch en de Stadspijpers blijven de Gemeente over de voortgang informeren.

Muzikanten en begeleiding
Het bestuur heeft - in samenwerking met leermeester Willem Gerritsen - in het verslagjaar - voor
zover mogelijk - veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de kwaliteit van de Stadspijpers. In
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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.
Er wordt aandacht besteed aan de samenwerking met de professionele opleidingen (conservatoria)
en de benadering van studenten oude muziek voor deelname aan workshops en uitvoeringen. In het
verslagjaar heeft dit niet geleid tot een workshop met de studenten. Een beoogd optreden in
december van het verslagjaar waar juist ook professionals en studenten bij waren betrokken, kon
vanwege de beperkende maatregelen geen doorgang vinden

Uitbreiding uniformen.
Door de beperkte financiële middelen worden de huidige Stadspijpers uniformen noodgedwongen
door onderhoud en aanvulling in goede staat gehouden. Ondertussen zijn wel de mogelijkheden
onderzocht naar de aanschaf nieuwe pakken. Als de zoektocht naar nieuwe muzikanten slaagt, zou
dit de noodzaak van vernieuwing van de uniformen kunnen verhogen. De huidige pakken zijn
maatpakken en dus niet eenvoudig over te dragen. Het postuur van de nieuwe muzikant in
vergelijking met een van de vorige is dus bepalend. Het moge duidelijk zijn dat aanschaf niet eerder
kan plaatsvinden dan wanneer er opnieuw voldoende fondsen worden gevonden.

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 wordt regelmatig geïnventariseerd. Voor het
instrumentarium geldt voor een deel hetzelfde als voor de uniformen. Er moet een match zijn tussen
het instrument dat de potentiële muzikant het liefst wil spelen en de beschikbaarheid binnen de
reserve instrumenten. Uiteraard is het streven om mede in het kader van een goede verdeling van
koper- en houtinstrumenten en de stemmen binnen het ensemble tot een perfecte match te komen.
Dit kan ook worden bereikt door wisseling van instrument van de bestaande muzikanten Extra
investeringen in nieuwe instrumenten kunnen hiermee hopelijk worden voorkomen
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Financiën algemeen
Voor de financiële verslaglegging over het boekjaar 2020 wordt verwezen naar het Financieel
Jaarverslag 2020. De afgelopen jaren wordt aan de muzikanten een bijdrage gevraagd in de kosten
van de muzikale vorming.
De opbrengst optredens is nagenoeg nihil in het verslagjaar. Een kleine vergoeding voor een
optreden in het voorgaande jaar werd in januari ontvangen.
In het verslagjaar zijn de kosten lager dan begroot doordat o.m. kosten van de leermeester bij
uitvoeringen zijn vervallen. Omdat er toch sprake is van vaste kosten, zoals huisvesting, verzekering
en dergelijke zijn de totale exploitatiekosten hoger dan de opbrengsten. Daardoor is er In het
verslagjaar is er sprake van een negatief exploitatiesaldo van € 1.291 (2019: positief € 2.358). Het
saldo liquide middelen steeg tot € 19.953.
Het eigen vermogen inclusief de hiervoor genoemde reserve voor instrumenten en kleding bedraagt
aan het eind van het boekjaar ruim € 20.000.
In het kader van de status ANBI worden het jaarverslag en het financieel jaarverslag op de site
geplaatst.

Plannen voor 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Intensivering van de contacten met conservatoria en individuele studenten oude muziek
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
Februari 2021
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