
Stichting Bach Cantates Nijmegen 
Jaarverslag 2019 
 
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 2019 
Gedurende 2019 bestond het bestuur van de stichting uit 
Voorzitter: Victor van Lieshout 
Secretaris:  Bart Bossers 
Penningmeester:  Hans Prinsen  
Leden:  Liesbeth Huijts en Bea van Zijll de Jong 
 
Het bestuur heeft vergaderd op 3 juni en op 6 december 2019. 
 
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 (coördinatie), Bea van Zijll de Jong 
(facilitaire voorzieningen Petruskerk), Hans Prinsen (financiën), Henk 
Gols, Victor van Lieshout en Herwi Rikhof (tekst en uitleg), Charlotte 
Verhees (koor-coördinatie), Pieter Ronner (orkestpartijen), Gaby van 
Hoof en Margot Leger (concertmeesters), 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. 

Uitvoeringen 
De traditie om op elke tweede zondag van de maand, behalve in de 
zomermaanden juli en augustus, een Bach-cantate uit te voeren, werd 
ook in 2019 voortgezet. In 2019 in totaal tien cantates uitgevoerd.  

Het totale aantal bezoekers aan de uitvoeringen in 2019 bedroeg 1120, 
waardoor het gemiddelde dit jaar uitkwam op 112, gelijk aan vorig jaar.  
 
Blinden en slechtzienden 
In samenwerking met Jeroen van Dijk van de Oogvereniging Gelderland 
wordt elke keer voor blinden en slechtzienden het bezoek aan de 

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


cantates gefaciliteerd. Zij kunnen op de eerste rij plaatsnemen zodat de 
uitvoeringen voor hen optimaal te volgen zijn. 

Om het publiek, met name de blinden en slechtzienden, 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.  

 
Dankwoord 
Veel dank is de Stichting verschuldigd aan de Vrienden van de Bach 
Cantates, waaronder de leden die zich inzetten voor koor en orkest, en 
wiens jaarlijkse financiële bijdrage en steun onontbeerlijk zijn voor de 
continuïteit. Dat geldt ook en vooral voor de inzet de vrijwilligers, die met 
hart en ziel vorm geven aan het mede organiseren én uitvoeren van de 
cantates. 

  



 
 
Toelichting van de penningmeester 
Zoals uit de Jaarrekening valt op te maken is over 2019 sprake van een 
negatief resultaat van  € 755,08 – dit ondanks een eenmalige subsidie 
van € 2.000. De oorzaak hiervan ligt vooral in het ietwat teruglopen van 
de Vriendenbijdragen niet-musici (30 euro minder), de consumpties (100 
euro) en die van de vioolkist (bijna 125 euro). Ter vergelijking: over 2018 
is iets meer dan € 4.000 ingeteerd op de reserve, in het jubileumjaar 
2017 nog zo’n € 6.000. 

Het gemiddeld bezoekersaantal per cantate-uitvoering in het afgelopen 
jaar komt uit op 112, de gemiddelde cantate-opbrengst op € 340. 

JAARREKENING SBCN 2019

INKOMSTEN 2019 2018

MAALTIJDBIJDRAGE 740,64€         779,02€         

CONSUMPTIES 313,83€         417,97€         

BIJDRAGEN ORKEST/KOORLEDEN 1.440,00€      1.062,00€      

SUBSIDIES/DONATIES 2.000,00€      60,00€           

VIOOLKIST 3.407,03€      3.531,14€      

VRIENDENBIJDRAGEN 2.310,00€      2.340,00€      

10.211,50€    8.190,13€      

UITGAVEN 2019 2018

ADMINISTRATIE 239,10€         434,89€         

DIV. O.M. BESTUURSKOSTEN 872,96€         1.757,83€      

DRUKWERK 753,26€         765,78€         

HUUR KERK 3.750,00€      3.750,00€      

MAALTIJDEN MUSICI** 1.000,00€      1.000,00€      

PARTIJEN 92,26€           44,40€           

VERGOEDING SOLISTEN 4.259,00€      4.225,00€      

VERZENDKOSTEN 251,51€         

10.966,58€    12.229,41€    

RESULTAAT OVER 2019 -755,08€        -4.039,28€     

BEGINSALDO RC 1 JANUARI 660,03€         699,31€         

EINDSALDO RC 31 DECEMBER 654,95€         660,03€         

BEGINSALDO SPAARREKENING 1-1 6.000,00€      10.000,00€    

EINDSALDO SPAARREKENING 31-12 5.250,00€      6.000,00€      

BALANS PER 31-12-2018 DEBET CREDIT

EIGEN VERMOGEN 6.660,03€      

RESULTAAT TBV EIGEN VERMOGEN -755,08€        

BANKREKENING 654,95€         

SPAARREKENING 5.250,00€       

TOTAAL 5.904,95€      5.904,95€      



Begin juni en eind december wordt een betalingsherinnering uitgestuurd 
aan alleen die Vrienden die dit (en mogelijk ook vorig) jaar nog geen 
donatie hebben gedaan. Over het algemeen wordt hierop positief 
gereageerd. Bij uitblijven van enige reactie wordt men uitgeschreven om 
zodoende een actueel overzicht te houden op het Vriendenbestand. 

Met ingang van het jaar 2020 wordt de Vriendenbijdrage, voor het eerst 
sinds de start van de Bach Cantates Nijmegen, met 5 euro verhoogd tot 
30 euro per jaar. Hierover worden de Vrienden nog aangeschreven 
waarbij tevens de Schenkingsovereenkomst wordt gepromoot en 
toegelicht. Omdat de Belastingdienst via een grotere aftrek meebetaalt, 
kan fors meer worden gedoneerd zonder dat het netto meer kost. 

 


