
Stichting Bach-Cantates ‘s-Hertogenbosch  

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Jaarverslag en Financieel verslag 

Stichting Bach Cantates 2021 

 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 januari 2022 



Jaarverslag Stichting Bach Cantates 2021 
 
Sinds 2005 organiseert de Stichting Bach Cantate ’s-Hertogenbosch ieder jaar een serie 
van zes cantate uitvoeringen, in het jaar 2021, inmiddels voor het 16e seizoen.  
Uitvoeringen in de traditie van Bach op hoog en professioneel niveau door het Bach 

Collegium ’s-Hertogenbosch o.l.v. Jeroen Felix. Met bezoekers uit de Hertogstad, maar 
ook van ver daarbuiten. 
De Bach cantates worden georganiseerd voor een breed publiek, laagdrempelig en 
toegankelijk. De toegangsprijs bedraagt € 10,--, en is voor studenten met een geldige 
collegekaart en jongeren onder de 18 jaar gratis. 

Wij verbinden de amateurkunst met de professionele podiumkunst. Het projectkoor, dat 

voor iedere uitvoering opnieuw wordt gevormd door amateurs, werkt samen met 
professionele barokmusici en solisten die worden aangezocht door het Internationale 
Vocalisten Concours. 

Het uitvoeren van Bach cantates in de Grote Kerk, een protestantse kerk, sluit aan bij de 
traditionele uitvoeringen in de tijd van Bach en komt op deze plek tot zijn volle recht. 
Gestreefd wordt naar minimaal een uur livemuziek waarbij, als een cantate van kortere 
duur is, andere werken van Bach of van zijn tijdgenoten ook worden uitgevoerd. 
De uitvoeringen worden geopend en afgesloten met een orgelwerk van Bach gespeeld 
door organist Jamie de Goei en per uitvoering houdt een spreker een inleiding over de uit 
te voeren cantate of de actualiteit van de dag. 
 
Door Corona en de daarbij behorende beperkingenzijn in 2021 uitgevoerd:                                                                          

4 september: Herr Gott, dich loben alle mir BWV 130 
16 oktober: Ich elender Mensch, wet wird mich erlossen BWV 58 
30 oktober: Weinen, Klagen Sorgen, Sagen BWV 12 
 
Het hele seizoen stond, zoals iedereen weet, in het teken van de coronapandemie. Elke 
keer stond het bestuur voor de vraag of en in welke omvang een uitvoering mogelijk 
was. Helaas hebben 3 geplande uitvoeringen niet plaats kunnen vinden.  
In het najaar van 2021 werden bij de ingang richtlijnen van de overheid toegepast, het 
checken van de QR-codes van de bezoekers. Het samen zingen van de koraal ter 

afsluiting heeft niet plaatsgevonden. Zo ook is de jaarlijkse vrienden dag helaas niet 
doorgegaan. 
 
Het bestuur bestond in 2021 uit 6 leden: 
Luc Batterink, voorzitter 
Peter Lammers, penningmeester 
Johanneke Schavemaker-Schoch, secretaris 
Frank de Jong, lid 
Eric Janse de Jonge, lid 
Els Braun is in de vergadering van december 2021 als nieuw lid benoemd 
Als adviseurs zijn betrokken: 
Jeroen Felix, muzikaal leider, en Marcel Ploegmakers, organisatie 
Het bestuur is 8 keer ter vergadering bijeengeweest. Veel overleg heeft digitaal plaats 
gevonden. 

 
Het bestuur heeft zich in 2021 ook gebogen over de toekomst van de Bachcantates in  
’s-Hertogenbosch. Zodra de “normale” situatie weer terugkeert, zal het bestuur een 
programma voor de komende 5 jaar uitbrengen.  
In 2022 zal het bestuur op zoek gaan naar nieuwe sponsoren en extra subsidies. 
 
 



Jaarrekening Stichting Bach Cantates 's-Hertogenbosch 2021

Balans per 31-12 2021

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020

€ € € €

Kas 100,00 200,00 Vermogen 23.908,42 18.698,87

Rabobank 3.613,73 5.471,71 Vooruit ontvangen 3.950,00 5.500,00

Rabobank Spaarrek 24.157,11 19.155,53 Nog te betalen 15,00 629,95

Nog te ontvangen 2,58 1,58

27.873,42 24.828,82 27.873,42 24.828,82

Toelichting op Balans

Banksaldo conform bankafschrift Vooruitontvangen 

Lopende rekening 3.613,73 Bronzen vrienden 525,00

Spaarrekening 24.157,11 Zilveren vrienden 1.325,00

27.770,84 Gouden vrienden 2.100,00

3.950,00

Nog te ontvangen:

Rabo rente 2021 2,62 Nog te betalen

Bankkosten dec 15,00

15,00

Vermogen

Stand per 1-1-2021 18.698,87

resultaat 2021 5.209,55

Stand 31-12-2021 23.908,42

Doordat er 3 cantates ivm Covid-19 niet zijn doorggegaan, zijn er ter zake

ook geen kosten geweest. Hierdoor is het vermogen toegenomen.

Wel is in maart 2021 een video-opname gemaakt, die via YouTube te bezien was.



Exploitatie

2021 2020

Baten

€ €

Entreegelden 3.190,00 2.970,00

Subsidie gemeente 6.340,00 6.240,00

Donateurs en vrienden 9.570,83 9.430,85

Sponsoren 1.981,49 2.889,19

Rente 2,62 1,58

21.084,94 21.531,62

Lasten € €

Musici 8.772,53 6.685,61

Musici IVC 2.274,99 1.229,80

Drukwerk 420,20 260,51

Huur accommodatie 885,00 585,00

Kosten partituren 108,86 0,00

Organisatiekosten 1.755,00 1.168,00

Verzekering 194,41 145,99

Video-opname 3 maart 1.025,00 0,00

Vriendendag 0,00 0,00

Diverse kosten 308,29 394,37

Bankkosten 131,11 119,39

15.875,39 10.588,67

Resultaat batig 5.209,55 10.942,95

Diverse kosten

Website 37,96

Bankkosten Bach op Zaterdag 119,38

Diverse bloemen bij ziekte 60,95

Facebook 90,00

308,29


