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Juridische structuur, inschrijving 
De stichting heeft de culturele ANBI status. De daartoe vereiste 
gegevens staan op de website: www-bach-cantates-nijmegen.nl  
De stichting staat bij de KvK geregistreerd onder dossiernummer 
09155776. Fiscaal nummer van de Stichting: 8156.80.715. 
 
Samenstelling bestuur SBCN gedurende 2018 
Bij aanvang van het kalenderjaar bestond het bestuur uit 
Voorzitter: Victor van Lieshout 
Secretaris:  Bart Bossers 
Penningmeester:  Hans Prinsen 
Leden:  Liesbeth Huijts en Bea van Zijll-de Jong 
 
Organisatie 
Voor alle werkzaamheden in verband met de maandelijkse cantate-
uitvoeringen bestaat een vaste Werkgroep Bach Cantates. Deze wordt 
gevormd door Victor van Lieshout (voorzitter, tekst en uitleg), Bart 
Bossers (secretaris), Liesbeth Huijts (algehele coördinatie), Bea van Zijll 
de Jong (culinaire voorzieningen Petruskerk), Hans Prinsen (financiën), 
Henk Gols, Catie te Dorsthorst en Herwi Rikhof (tekst en uitleg), 
Charlotte Verhees (koor-coördinatie), Pieter Ronner (orkestpartijen), 
Gaby van Hoof en Margot Leger (concertmeesters), Piet Koster 
(Petruskerk), Dieuwke van Haaften (cantate-maaltijd) en Wouter van 
Haaften (muzikale vormgeving). Zij zorgen voor de samenstelling van 
koor en orkest, keuze van solisten, bladmuziek, maaltijden, toelichting op 
cantates, flyers en nieuwsbrief, organisatie en coördinatie van repetities 
en uitvoeringen, financiën, etc. Voorts zijn er een aantal trouwe 
vrijwilligers die telkens weer hand- en spandiensten verrichten.  
 
Activiteiten 
De traditie om op elke tweede zondag van de maand, behalve in de 
zomermaanden juli en augustus, een Bach-cantate uit te voeren, werd 
na het lustrumjaar weer opgevat, zodat in 2018 in totaal tien cantates 
werden uitgevoerd.  
 
Piet Koster kondigde zijn vertrek aan. Hij verrichtte als vrijwilliger alle 
werkzaamheden die met het gebruik van de Petruskerk vandoen 
hebben. Zijn werkzaamheden werden verdeeld onder de andere 
vrijwilligers. Ook Sven Mulder heeft ons als vrijwilliger verlaten. Hij 
verzorgde het opnemen op video van elke cantate-uitvoering. 
 

https://www-bach-cantates-nijmegen.nl/


Om het publiek in de gelegenheid te stellen zich voor te bereiden op het 
meezingen van het slotkoraal bij de cantate-uitvoering, worden de vier 
zangpartijen op de website gezet. Deze partijen zijn onder leiding van de 
dirigent en onder begeleiding van het orgel door een viertal koorleden 
ingezongen. De opname wordt sinds jaar en dag verzorgd door Tyco 
Ferwerda.  
 
Om de klankbalans van koor en orkest te bevorderen werd een door een 
van de koorleden (Martin Veenendaal) gebouwd mobiel podium in 
gebruik genomen, voor het eerst bij de uitvoering van de cantate in mei.  
 
Het gemiddelde aantal bezoekers is in 2018 stabiel gebleven met 113 
bezoekers per uitvoering. 
 
Het bestuur heeft vergaderd op 15 februari en op 29 november 2018. 
 
Dankwoord 
Veel dank is de Stichting verschuldigd aan de Vrienden van de Bach 
Cantates, waaronder een groot aantal leden van koor en orkest. Hun 
steun is voor de continuïteit onontbeerlijk. Dat geldt ook en vooral de 
inzet van een groter aantal vrijwilligers, die met hart en ziel vorm geven 
aan het mede organiseren én uitvoeren van de cantates. 
  
 



 
 

JAARREKENING SBCN 2018

INKOMSTEN 2018 2017

MAALTIJDBIJDRAGE 779,02€         1.153,20€      

CONSUMPTIES 417,97€         286,87€         

BIJDRAGEN ORKEST/KOORLEDEN 1.062,00€      2.140,00€      

SUBSIDIES/DONATIES 60,00€           5.120,00€      

VIOOLKIST 3.531,14€      4.178,79€      

VRIENDENBIJDRAGEN 2.340,00€      2.455,00€      

8.190,13€      15.333,86€    

UITGAVEN 2018 2017

ADMINISTRATIE 434,89€         307,69€         

DIV. O.M. BESTUURSOSTEN 1.757,83€      1.368,96€      

DRUKWERK 765,78€         726,49€         

HUUR KERK 3.750,00€      3.750,00€      

KOSTEN LUSTRUM 8.996,68€      

MAALTIJDEN MUSICI 1.000,00€      1.500,00€      

PARTIJEN 44,40€           162,15€         

VERGOEDING SOLISTEN 4.225,00€      4.572,50€      

VERZENDKOSTEN 251,51€         22,49€           

12.229,41€    21.406,96€    

RESULTAAT OVER 2018 -4.039,28€     -6.073,10€     

BEGINSALDO RC 1 JANUARI 699,31€         500,95€         

EINDSALDO RC 31 DECEMBER 660,03€         699,31€         

BEGINSALDO SPAARREKENING 1-1 10.000,00€    16.263,90€    

EINDSALDO SPAARREKENING 31-12 6.000,00€      10.000,00€    

BALANS PER 31-12-2018 DEBET CREDIT

EIGEN VERMOGEN 10.699,31

RESULTAAT TBV EIGEN VERMOGEN -4.039,28

BANKREKENING 660,03€         

SPAARREKENING 6.000,00€       

TOTAAL 6.660,03€      6.660,03€      


