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welkom 0302 Carlos van der Kemp

Ontstaan in 1921 als enthousiast amateurkoor, 
groeide de Nederlandse Bachvereniging in 
de afgelopen eeuw uit tot een professioneel 
vocaal-instrumentaal ensemble. Een gezelschap 
van internationale allure dat uit de beste zangers 
en instrumentalisten bestaat en geleid wordt 
door topviolist Shunske Sato. Verenigd door hun 
passie voor barokmuziek, streven de musici 
continu naar verdieping en vernieuwing met 
als ultieme doel de muziek van Bach en zijn 
tijdgenoten voor iedereen en voor altijd op zijn 
mooist te laten klinken. 

Zo verzorgt de Nederlandse Bachvereniging 
elk seizoen ruim zestig bijzondere concerten 
in binnen- en buitenland, waaronder de 
vermaarde Matthäus-Passion in de Grote Kerk 
in Naarden. Ook maakt het ensemble nieuwe 
generaties nieuwsgierig naar Bach. Door het 
educatieproject Baroque@School ontdekken 
jaarlijks honderden leerlingen uit het voorgezet 
onderwijs de wereld van Bach. En met het Young 
Bach Fellowship stimuleert het gezelschap 
jonge talentvolle musici zich te bekwamen 
in de barokmuziek. Daarnaast werkt de 
Bachvereniging sinds 2014 aan het project All of 
Bach: het wereldwijd toegankelijk maken van het 
gehele oeuvre van Bach door de beste opnames, 
in geluid én beeld, online te delen. 

Zonder steun van particulieren en bedrijven 
kan het ensemble haar doelstellingen en 
ambities niet verwezenlijken. Elke bijdrage, 
klein of groot, is meer dan welkom en wordt 
enorm gewaardeerd. All of Bach bijvoorbeeld 
is een kostbaar project dat mede dankzij de 
Amerikaanse historicus Gabriel Kolko kon worden 
voortgezet. Hij schonk nagenoeg zijn volledige 
erfenis aan de Bachvereniging. Ook u kunt 
uw liefde voor Bach laten voortleven. Door de 
Nederlandse Bachvereniging op te nemen in uw 
testament helpt u Bachs oeuvre voor toekomstige 
generaties te behouden.  
Uw nalatenschap is goud waard. 

Uw nalatenschap 
is goud waard

‘Bach raakt 
me altijd. 
Ongelooflijk 
dat een mens 
in staat is zulke 
ontroerende 
werken te 
componeren. 
Ik vind het 
ontzettend 
belangrijk dat 
toekomstige 
generaties 
ook van zijn 
muziek kunnen 
genieten.’
Karin Jansen heeft de Bachvereniging 
opgenomen in haar testament.

‘Wij gunnen 
het ensemble 
de beste 
musici en 
solisten’

“Wij houden ontzettend veel van barokmuziek. 
Van Händel, Haydn, Scarlatti en natuurlijk 
van Bach. Zijn composities zijn zo prachtig en 
betekenisvol. Ze zitten zo ongelooflijk knap in 
elkaar. Elke keer als we naar Bach luisteren, 
ontdekken we weer iets nieuws. Toen ik in 1998 
voor het eerst met mijn partner de Matthäus-
Passion in Naarden bijwoonde, raakte ik al bij de 
eerste noten ontroerd. Schitterend vond ik het. 
Sindsdien gaan we elk jaar en genieten we ook 
van andere concerten van de Bachvereniging. 
Streven naar de hoogste kwaliteit staat voor het 
ensemble altijd voorop. Dat levert niet te
evenaren uitvoeringen op, die iedereen zou 
moeten horen. Ze verrijken het leven. Omdat 
wij geen kinderen hebben, besloten we om 
ons vermogen na te laten aan een aantal 
organisaties die ons veel hebben gebracht 
en waarmee we ons verbonden voelen. De 
Bachvereniging hoort daar absoluut bij. 
We vinden het belangrijk dat toekomstige 
generaties, net als wij, barokmuziek van de 
hoogste kwaliteit kunnen ervaren. Wij dragen 
met onze nalatenschap dan ook graag bij aan 
de ontwikkeling van jonge talentvolle musici 
zodat het ensemble met de beste musici en 
solisten kan voortbestaan.”

Carlos van der Kemp heeft de Bachvereniging 
opgenomen in zijn testament.
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Helpt u mee Bachs erfenis te laten 
voortbestaan? Door de Nederlandse 
Bachvereniging op te nemen in uw 
testament, kan het gezelschap blijven 
investeren in kwaliteit, educatie, 
talentontwikkeling en het wereldwijd 
toegankelijk maken van Bachs complete 
oeuvre. Hier leest u welke stappen 
nodig zijn om na te kunnen laten aan de 
Nederlandse Bachvereniging.

Leg uw nalatenschap vast  
in een testament
De Nederlandse Bachvereniging is een 
stichting, met als doelstelling het ‘onderzoeken, 
presenteren en verspreiden van het werk van  
J.S. Bach en zijn tijd- en geestgenoten’.  
De Bachvereniging brengt dit in de praktijk 
middels het vocaal-instrumentaal ensemble. 
Draagt u het ensemble een warm hart toe en 
overweegt u de Nederlandse Bachvereniging 
geld of onroerend goed na te laten? Het 
is noodzakelijk om dit door een notaris te 
laten vastleggen in een testament met als 
tenaamstelling Stichting de Nederlandse 
Bachvereniging. 

Kies de mogelijkheid die bij u past 
U kunt de Nederlandse Bachvereniging op twee 
manieren als begunstigde aanwijzen: met een 
legaat of met een erfstelling. 

Legaat
Als u heel precies wilt vastleggen wat u aan 
de Bachvereniging wilt nalaten, is een legaat 
een goede optie. Een legaat is een vastgelegd 
deel van uw erfenis zoals een specifiek bedrag, 
een percentage van uw vermogen, een huis of 
een kunstverzameling. Kiest u voor een legaat, 
dan wordt dit aan Stichting de Nederlandse 
Bachverenging toebedeeld voordat het 
resterende deel van de nalatenschap onder 
uw erfgenamen verdeeld wordt. Nagelaten 
goederen worden door de Bachvereniging te 
gelde gemaakt, tenzij deze in de (uitvoerings-)
praktijk een functie kunnen krijgen. 

Erfstelling
Uw nalatenschap wordt, na aftrek van 
eventuele schulden en legaten, conform uw 
wensen verdeeld onder uw erfgenamen. Met een 
erfstelling kunt u de Bachvereniging benoemen 
als erfgenaam. Als mede-erfgenaam ontvangt 
Stichting de Nederlandse Bachvereniging 
een door u bepaald deel of percentage van 
uw nalatenschap. Wijst u de Bachvereniging 
als enige erfgenaam aan, dan ontvangt de 
stichting uw volledige nalatenschap. 

Goed om te weten
Stichting de Nederlandse Bachvereniging is 
als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende 
Instelling) vrijgesteld van erfbelasting. Uw 
nalatenschap komt voor honderd procent ten 
goede aan de doelstellingen van de Nederlandse 
Bachvereniging. 

Bepaal een specifiek doel
Wanneer u de Nederlandse Bachvereniging 
opneemt in uw testament, wordt uw 
nalatenschap toegevoegd aan het eigen 
vermogen van de stichting en aangewend om 
de ambities van de Bachvereniging waar te 
maken. Desgewenst kunt u, in overleg, een 
specifiek doel verbinden aan (een deel van) 
uw nalatenschap zoals ‘talentontwikkeling’ 
of ‘educatie’. Ook is het mogelijk een concreet 
project te steunen, bijvoorbeeld All of Bach.

Fonds op naam
Wenst u bij leven al een specifiek doel te steunen 
en dit te continueren na uw overlijden, dan is 
het bij donaties vanaf 50.000 euro ook mogelijk 
een Fonds op Naam op te richten. U kunt het 
startkapitaal van het Fonds in een keer of in 
delen schenken, bijvoorbeeld met een periodieke 
gift van 10.000 euro gedurende vijf jaar. Met een 
Fonds op Naam kunt u uw naam of de naam 
van een dierbare blijvend verbinden aan de 
Nederlandse Bachvereniging. 

Bespreek uw wensen 
Als begunstiger van de Nederlandse 
Bachvereniging geeft u uw liefde voor de 
muziek van Bach en zijn tijdgenoten door aan 
volgende generaties. Uw steun wordt honderd 
procent ingezet om de kwaliteit en toekomst 
van het ensemble te waarborgen. Overweegt u 
de Nederlandse Bachvereniging op te nemen in 
uw testament, dan is een vertrouwelijk gesprek 
met Liza Westendorp, Hoofd Development van 
de Bachvereniging, een goed idee. Zij kent de 
organisatie door en door, weet precies wat het 
ensemble nodig heeft en kan u goed uitleggen 
wat de voordelen en mogelijkheden zijn van 
nalaten aan de Nederlandse Bachvereniging.  
Neem geheel vrijblijvend contact op met  
Liza Westendorp via +31 (0)6 22081608 of  
liza.westendorp@bachvereniging.nl. 

Geniet van exclusieve privileges
Wanneer u het ensemble opneemt in uw 
testament en dit aan de Nederlandse 
Bachvereniging laat weten, wordt u als 
toekomstig donateur warm onthaald. U wordt 
op de hoogte gehouden van alle activiteiten 
van het ensemble en uitgenodigd voor unieke 
concerten en inspirerende bijeenkomsten. 
U kunt op deze manier al bij leven van uw 
schenking genieten. 

Nalaten aan de 
Nederlandse 
Bachvereniging

‘Al in Bachs tijd was 
zijn muziek actueel. 
We willen dat vuur, het 
nieuwe en spannende, 
terugvinden en 
overbrengen op de 
luisteraar. Dat is ons 
hoogste doel.’
Shunske Sato is artistiek leider van de 
Nederlandse Bachvereniging.
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‘Wat een mooie 
gedachte als 
u en ik zorgen 
dat noch 
Bach, noch de 
Nederlandse 
Bachvereniging 
ooit vergeten 
worden. Ook 
als wij er niet 
meer zijn.’
Maartje van Weegen is voorzitter 
van de Vrienden van de Nederlandse 
Bachvereniging.

06 Tineke van Alphen-Jager

“Mijn man en ik hebben de tijd meegehad. 
We kregen de gelegenheid een studie te 
volgen en carrière te maken. We hebben 
een zekere mate van welstand bereikt 
die ons in staat stelt iets terug te doen 
voor de maatschappij. We doen dit door 
organisaties te steunen die ons veel plezier 
brachten in het leven. Van de concerten 
van de Bachvereniging hebben we altijd 
enorm genoten. Zo zitten we al bijna vijftig 
jaar op Goede Vrijdag in de Grote Kerk in 
Naarden en worden we als patroon van de 
Bachvereniging regelmatig uitgenodigd 
voor bijzondere muzikale activiteiten. Ik 
heb de Bachvereniging opgenomen in mijn 
testament omdat ik ook na mijn overlijden 
wil bijdragen aan de overlevering van  
Bachs muziek. Ik vind het een mooie  
gedachte dat mijn nalatenschap een goede 
bestemming heeft en dat die geïnvesteerd 
wordt in waardevolle projecten. All of 
Bach is zo’n geweldig project. Opnames in 
hoge kwaliteit worden online beschikbaar 
gesteld zodat iedereen ze gratis kan bekijken 
en beluisteren. Het YouTube-kanaal waar de 
opnames op staan, heeft wereldwijd ruim 
honderdduizend volgers. Ik ben blij dat ik 
met mijn nalatenschap de Bachvereniging 
kan helpen Bachs muziek wereldwijd 
beschikbaar te maken.”

Tineke van Alphen-Jager heeft de 
Bachvereniging opgenomen in haar testament.

‘Mijn 
nalatenschap 
in goede 
handen’

vragen?

Heeft u vragen over het 
opnemen van de Nederlandse 
Bachvereniging in uw testament? 
Wilt u weten wat uw nalatenschap voor het 
ensemble kan betekenen? Of wilt u hierover 
eerst eens van gedachten wisselen? U kunt 
geheel vrijblijvend contact opnemen met 
Liza Westendorp, Hoofd Development van de 
Bachvereniging. Zij staat u graag te woord:
     +31 (0)6 22081608 
     liza.westendorp@bachvereniging.nl

Wilt u de Nederlandse Bachvereniging in uw 
testament opnemen, dan kunt u de volgende 
gegevens vermelden: 
     Stichting de Nederlandse Bachvereniging
     Plompetorengracht 21 
     3512 CB  Utrecht
     RSIN-nummer: 7085126

Voor algemene vragen is de Nederlandse 
Bachvereniging te bereiken via: 
     +31 (0)30 252 4010
     info@bachvereniging.nl

Actuele informatie vindt u online: 
     bachvereniging.nl
     facebook.com/bachvereniging
     twitter.com/bachvereniging
     youtube.com/bach



Al bijna 100 jaar maakt de 
Nederlandse Bachvereniging zich 
sterk voor Bachs muzikale erfenis. 
Zo is de Matthäus-Passion 
in de Grote Kerk in Naarden 
voor vele Bachliefhebbers een 
jaarlijkse traditie, stimuleert 
het ensemble de ontwikkeling 
van jonge talentvolle musici en 
maakt het project All of Bach 
de mooiste vertolkingen van 
Bachs meesterwerken wereldwijd 
toegankelijk. Bach is van alle 
tijden. Zijn muziek inspireert, 
ontroert, biedt hoop en troost. 
 
De Nederlandse Bachvereniging 
bedankt al haar begunstigers. 
Dankzij hun steun kan het 
ensemble blijven investeren 
in kwaliteit, educatie en 
talentontwikkeling. Dankzij hun 
steun kan Bach voor iedereen en 
voor altijd blijven klinken. 

Hartelijk dank


