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Doelstelling 
De Stichting Vrienden van de Nederlandse Bachvereniging (opgericht in 1991) steunde de Nederlandse 
Bachvereniging (NBV) door belangstelling te stimuleren voor de activiteiten van de NBV en verleende 
daaraan financiële steun. Dit deed zij onder andere door het uitbrengen van publicaties, het werven van 
begunstigers en het organiseren van evenementen voor de begunstigers.  
 
Fusie 
De Stichting Vrienden van de Nederlandse Bachvereniging (opgericht in 1991) steunde de Nederlandse 
Bachvereniging (NBV) door belangstelling te stimuleren voor de activiteiten van de NBV en verleende 
daaraan financiële steun. Dit deed zij onder andere door het uitbrengen van publicaties, het werven van 
begunstigers en het organiseren van evenementen voor de begunstigers.  
 
Sinds 1955 wordt de Nederlandse Bachvereniging aangemoedigd en financieel gesteund door particuliere 
donateurs: ‘vrienden’. Met hun bijdragen, enthousiasme en opbouwende kritiek, dragen zij wezenlijk bij 
aan ons bestaansrecht en aan de ontwikkeling van onze organisatie en uitvoeringen. In 1991 werden de 
vrienden verenigd in een gelieerde Stichting Vrienden van de Nederlandse Bachvereniging, die als 
doelstelling had ‘het stimuleren van belangstelling voor de activiteiten van de Nederlandse Bachvereniging 
en het verlenen van financiële steun daaraan.’ De Nederlandse Bachvereniging zelf beschikte destijds niet 
over een marketingafdeling, noch over een fondsenwerver.  
 
Het bestuur van Stichting Vrienden had als eigen verantwoordelijkheden het vaststellen van de 
jaarrekening en van het beleid met betrekking tot de vrienden. Dat beleid is in de afgelopen decennia in 
toenemende mate nauw gaan samenhangen met het algemene beleid van de Nederlandse 
Bachvereniging. Besturen hebben daarom besloten de stichtingen met ingang van 1 januari 2021 te laten 
fuseren, zodat de vrienden nog nauwer, sneller en adequater bij de Bachvereniging kunnen worden 
betrokken. 
 
Over 2020 verzorgt Stichting de Nederlandse Bachvereniging, als verkrijgende stichting, deze aparte 
jaarrekening voor Stichting Vrienden. Vanaf 2021 zullen de vriendendonaties en -kosten in de 
jaarrekening van de Nederlandse Bachvereniging worden verantwoord. 
 
Bestuur      
In 2020 was het bestuur van Stichting Vrienden van de Nederlandse Bachvereniging als volgt 
samengesteld: 

M. van Weegen, voorzitter (lid sinds 9 december 2018) 
J. van Rijckevorsel van Kessel-van Zwol, penningmeester (lid sinds 7 april 2011) 
B.A. Datema, secretaris (lid sinds 20 oktober 2016) 

 



Het bestuur van de Stichting Vrienden heeft in 2020 drie keer vergaderd, namelijk op 30 januari (fysiek), 6 
juni (digitaal) en 26 oktober (digitaal). In deze vergaderingen waren ook vertegenwoordigers van de RvT, 
de bestuurder en/of leden van de staf van de NBV aanwezig. Belangrijke onderwerpen waren de 
voorgenomen fusie, de borging van de positie van de vrienden in het (meerjaren)beleid van de NBV en de 
(door corona snel veranderende) ontwikkelingen bij de NBV, en in het bijzonder het effect daarvan op de 
vrienden.  
 
Bestuurslidmaatschap van Stichting Vrienden van de Nederlandse Bachvereniging was een onbezoldigde 
functie. Het bestuur kende de Governance Code Cultuur, voerde zoveel als in haar vermogen lag beleid 
conform de Code en zocht zoveel mogelijk aansluiting bij het governancebeleid van de NBV. 
 
Het bestuur van de voormalige Stichting Vrienden is ultimo 2020 afgetreden; Maartje van Weegen blijft als 
ambassadeur aanspreekpunt voor de vrienden. Twee leden van de Raad van Toezicht van de 
Nederlandse Bachvereniging, Hanne Buis en Marco de Souza, richten zich specifiek op aandacht voor en 
naleving van het vriendenbeleid binnen de Bachvereniging.  
 
Organisatie 
Stichting Vrienden van de Nederlandse Bachvereniging had een service level agreement met de NBV 
(laatste versie d.d. 2018). Het bestuur had de (financiële) administratie uitbesteed aan de NBV. 
De Stichting had geen werknemers in dienst.  
 
Beleid 
De Stichting Vrienden en de NBV voerden geïntegreerd beleid. Dat betekent dat het beleid t.b.v. de 
vrienden een plaats heeft in het integrale beleidsplan van de NBV. Met betrekking tot de vrienden heeft de 
NBV als eerste behoud en intensivering van de betrokkenheid, en vervolgens groei en verjonging als 
speerpunten.  
 
Allereerst richten wij ons beleid op versterking van de betrokkenheid van de huidige vrienden, door met 
hen in gesprek te gaan, en in te spelen op de behoefte aan inhoudelijke verbinding met het ensemble. 
Door heldere communicatie en intensievere data-analyses zijn het afgelopen jaar grote stappen gezet 
naar optimalisatie van een adequate en duidelijke regeling van de privileges van de vrienden. Enerzijds 
hebben digitalisering en automatisering hun vruchten afgeworpen, anderzijds heeft juist meer 
(persoonlijke) aandacht voor de Vrienden als groep en individueel een grote rol gespeeld in het 
benaderen van de gestelde doelen. 
Vanuit een grotere betrokkenheid bij de bestaande vrienden en een duidelijk beeld van de behoeftes bij 
de nieuwere generaties, verwachten wij op termijn ook in aantallen te groeien. De kwalitatieve ambitie 
krijgt prioriteit boven de kwantitatieve. 
 
In de maanden juli en augustus van 2020 hebben wij via telemarketingbureau Seniorcall 570 Vrienden 
voor het Leven en Presto-vrienden geïnformeerd over de stand van zaken bij de Bachvereniging. In elk 
gesprek is ook de vraag gesteld of men bereid was een verhoogde gift te verrichten in de aankomende 
jaren. Veel vrienden konden deze manier van contact waarderen en het resultaat op de geefvraag was 
zeer positief. De toegezegde giften moeten nog definitief worden gemaakt, maar het totaalbedrag van de 
campagne gaat richting de €170.000 aan extra donaties, verdeeld over de aankomende vijf jaar. 
 
Om de groeiende kansen op particulier mecenaat te benutten heeft de Nederlandse Bachvereniging in 
2017 een hoofd development aangetrokken. Hoewel de focus in deze functie oorspronkelijk voornamelijk 
op grote particuliere giften lag, die buiten de vriendendonaties vallen, heeft ook hier een integrale aanpak 
zijn meerwaarde bewezen. 
 
Vriendenactiviteiten in 2020 
In 2020 telde de Bachvereniging 2.997 vrienden (incl. Vrienden voor het Leven), een buitengewoon 
betrokken en trouwe groep Bachliefhebbers. 
 
Het jaarlijkse exclusieve concert voor vrienden van de Nederlandse Bachvereniging werd afgelopen jaar 
gegeven op 26 september. Er waren twee uitvoeringen, beide in de Grote Kerk Naarden. Het programma 



was een uitdagend project voor het vocaal ensemble van de Nederlandse Bachvereniging, dat tijdens het 
vriendenconcert onder leiding van Bart van Reyn en begeleid door cello en klavecimbel, kon laten horen 
wat het in huis had. In totaal bezochten 369 bezoekers, op anderhalve meter van elkaar, een van de 
vriendenconcerten. 
 
Van de vier geplande vriendenrepetities in 2020 kon er door de maatregelen tegen corona maar één 
doorgaan, op 3 maart in het Akoesticum in Ede. Bij deze repetitie in aanloop naar onze Trauerode-tournee 
o.l.v. Václav Luks kwamen 83 vrienden kijken en luisteren. 
In plaats van live bijeenkomsten, organiseerden we extra digitale contactmomenten met de vrienden. 
Voorzitter Maartje van Weegen sprak na de Matthäus-Passion een dankvideo in en op 1 december 
organiseerden we speciaal voor de vrienden een Q&A waarin zij bestuurder Willemijn Mooij en artistiek 
leider Shunske Sato het hemd van het lijf mochten vragen. Maartje van Weegen leidde het gesprek.  
 
In januari en augustus verschenen, zoals gebruikelijk, nieuwe edities van het vriendenmagazine en 
uiteraard hielden we onze trouwe achterban via e-mail en sociale media zo veel en goed mogelijk op de 
hoogte van alle ontwikkelingen. 
 
Donateurs, patronen en mecenassen 
Buiten de Stichting Vrienden kent de Nederlandse Bachvereniging zelf het Bachfonds, dat is opgebouwd 
uit periodieke schenkingen vanaf € 100,-. De groep donateurs, met schenkingen van € 250,- of meer per 
jaar is het hardst gestegen met 21 nieuwe schenkers. Daarnaast heeft de Nederlandse Bachvereniging 
bijna honderd periodieke schenkers van € 1.000,- of meer (patronen) of € 5.000,- of meer per jaar 
(mecenassen). 
 
Vrienden van de Matthäus-Passion 
Sinds 2019 bestaat bij de NBV een nieuw en tijdelijk Vriendenniveau: de Vrienden van de Matthäus-
Passion. Dit Vriendenlidmaatschap wordt in de jaren 2019-2023 exclusief aangeboden aan voormalig 10-
jaarsabonnementhouders en is niet verlengbaar. In deze categorie bedraagt de Vriendendonatie € 250,- 
per jaar, vastgelegd in een schenkingsovereenkomst voor minimaal één en maximaal vijf jaar. Ook dit 
Vriendenniveau is ondergebracht bij de Nederlandse Bachvereniging. 
 
Financiën 
De Nederlandse Bachvereniging kent drie actieve Vriendenniveaus: Andante, Allegro en Presto met de 
respectievelijke tarieven € 35,-, € 60,- en € 90,-. De inkomsten uit Vriendendonaties zijn in 2020 
afgenomen van € 150.274,-. naar € 148.190. Daarnaast is € 35.250 ontvangen uit donaties aan het 
Bachfonds (2019: € 51.000,-) waarmee de totale inkomsten € 183.440 bedroegen. De daling van de 
bijdragen uit het Bachfonds bij Stichting Vrienden valt te verklaren uit het feit dat nieuwe 
schenkingsovereenkomsten sinds 2018 rechtstreeks bij de NBV worden gesloten. De 
schenkingsovereenkomsten die Stichting Vrienden in haar beheer had, zijn na de fusie automatisch 
overgenomen door de verkrijgende stichting (NBV). 
 
De lasten waren met € 23.968,- (waarvan een kostenpost het Vriendenmagazine betreft), net zoals in 
2019 een klein percentage van het geld dat door de vrienden is gedoneerd. 
Aldus kon in 2020 een financiële bijdrage van € 160.073,- worden uitgekeerd  aan de Nederlandse 
Bachvereniging. 
 
Het eigen vermogen van de Stichting Vrienden is met € 106.819 gelijk gebleven t.o.v. de stand ultimo 
2019 (€ 106.810,-). Het batig saldo zal na de fusie geheel opgeteld worden bij het vermogen van Stichting 
de Nederlandse Bachvereniging. 
 
Fiscale positie      
Stichting Vrienden van de Nederlandse Bachvereniging had de ANBI-status en de status van Culturele 
ANBI. Dit houdt in dat natuurlijke personen giften aan deze Stichting tot een maximum van 125% konden 
aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast vloeit uit de ANBI-status voort dat de Stichting de 
ingehouden dividendbelasting op ontvangen dividenden mocht terugvorderen van de Belastingdienst. De 



Stichting was niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting omdat er geen ondernemings-
activiteiten werden uitgeoefend.  
 
Jaarlijks controleerde het bestuur in het voorjaar of de Stichting aan alle eisen voor een ANBI-status 
voldoet. Over 2020 zijn geen punten van zorg geconstateerd. 
 
Risicomanagement 
Voor de Stichting Vrienden lag het grootste risico theoretisch besloten in onzekerheid over de inkomsten, 
doordat de aantallen aan- en afmeldingen van vrienden niet zijn gegarandeerd. De grootste oorzaak van 
de daling van de vriendeninkomsten in 2020 wordt veroorzaakt door het feit dat (nieuwe en verlengende) 
patronen en mecenassen sinds 2018 rechtstreeks aan de NBV schenken en de eerder aangegane 
periodieke schenkingen bij de Stichting Vrienden na afloop komen te vervallen, terwijl er geen nieuwe 
schenkingen bij komen. De afname van de overige vriendeninkomsten is, ondanks het cultureel 
buitengewoon karige jaar dat de pandemie veroorzaakte, gering en verwachten wij met het intensieve 
behoud- en wervingsbeleid de komende jaren ruimschoots te compenseren.  
 
Tot slot 
Vanaf 1 januari 2021 heeft de Nederlandse Bachvereniging de vrienden zelf onder haar vleugels, zodat zij 
nog nauwer, sneller en adequater bij de Bachvereniging kunnen worden betrokken. Wij bedanken de 
afgetreden vriendenbestuursleden Maartje van Weegen, Bonne Datema en Jacqueline van Zwol en hun 
voorgangers voor hun jarenlange inzet.  
 
Hoogachtend, 

 
W.P. Mooij       A.F. van der Touw 
Directeur-bestuurder      Voorzitter Raad van Toezicht 
St. de Nederlandse Bachvereniging    St. de Nederlandse Bachvereniging 
 



Stichting Vrienden van de Nederlandse Bachvereniging

2.1 Balans per 31 december 2020

(na voorgestelde resultaatbestemming)

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Rekening-courant Stichting Ondersteuning )1 239.985     238.791     

239.985     238.791     

Liquide middelen )2 224.974     200.326     

464.959     439.117     

31 december 201931 december 2020
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Stichting Vrienden van de Nederlandse Bachvereniging

2.1 Balans per 31 december 2020

(na voorgestelde resultaatbestemming)

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve )3 106.819     106.810     

106.819     106.810     

Langlopende schulden

Donaties Vrienden voor het leven )4 20.865       26.333       

20.865       26.333       

Kortlopende schulden

Vrijval Vrienden voor het leven )5 5.468         6.482         

Crediteuren )6 -                 402            

Stichting de Nederlandse Bachvereniging )7 327.275     296.631     

Overige schulden en overlopende passiva )8 4.532         2.459         

337.275     305.974     

464.959     439.117     

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting Vrienden van de Nederlandse Bachvereniging

2.2 Staat van baten en lasten over 2020

2020 2020 2019

realisatie begroting realisatie

Baten )9 183.440     204.908     201.274     

Lasten

Vriendenwerving )10 8.361         5.000         1.771         

Vriendenmagazine )11 8.586         13.000       7.793         

Algemeen )12 7.021         7.500         10.881       

Totaal 23.968      25.500      20.445      

Bijdrage Stichting de Nederlandse Bachvereniging )13 160.073     178.808     186.054     

Totaal lasten 184.041    204.308    206.499    

Saldo 601-            600            5.225-         

Rentebaten )14 1.194         -                 1.188         

Bankkosten )15 584-            600-            660-            

610            600-            528            

Saldo van baten en lasten 9               -               4.697-        

Mutatie algemene reserve 9                -                 4.697-         

9                -                 4.697-         
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