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Voorwoord
’s-Hertogenbosch, 4 januari 2021
Geachte lezer,
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Stichting Herdenkingsconcert ’s-Hertogenbosch.
Eind 2014 werd het initiatief genomen om het Herdenkingsconcert terug te laten keren in de stad.
Dit initiatief werd door de Gemeente ’s-Hertogenbosch warm onthaald, waardoor een samenwerking
ontstond en er vanaf 2015 weer een Herdenkingsconcert kon plaatsvinden in het Jheronimus Bosch
Art Center te ’s-Hertogenbosch.
In 2016 kreeg het idee verder gestalte door het oprichten van een stichting, het aantrekken van
bestuursleden en door met plannen naar buiten te treden. De belangrijkste activiteit van de stichting
was het verwerven van financiële middelen om het Herdenkingsconcert ook in de toekomst te kunnen
blijven realiseren.
In maart 2020 werden ook wij overvallen door de uitbraak van het coronavirus. Al gauw bleek
duidelijk dat het geplande Herdenkingsconcert te Oisterwijk en ‘s-Hertogenbosch helaas geen
doorgang kon vinden.
Met dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af aan subsidieverstrekkers en
sponsors/donateurs en andere belangstellenden over zijn activiteiten.
Namens het bestuur van de Stichting Herdenkingsconcert ’s-Hertogenbosch,
Hedwig van Grinsven
Secretaris / productieleiding
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Bestuursverslag
Stichting en stichtingsbestuur:
Stichting Herdenkingsconcert ’s-Hertogenbosch (SHS) is opgericht op 1 maart 2016 en ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nr. 65494997.
Samenstelling en taken van het bestuur:
Jos van de Sande - voorzitter - Aanspreekpunt, contacten, leidt vergaderingen
Hans Bierens - penningmeester - Begroting, betalingen, belastingaangifte
Jes van Rixtel – bestuurslid
Hedwig van Grinsven - secretaris - Verslaglegging vergaderingen / subsidieaanvragen &
Productieleiding - Organisatie van concerten in de meest algemene zin
Annemarie Hoog Antink - bestuurslid - Vriendenwerving
Renée Spermon-Marijnen - bestuurslid - Subsidieaanvragen, sponsoring
Peter van Kerkhof - bestuurslid - Vriendenwerving
Het bestuur krijgt ondersteuning/advies van:
Jan de Wit - Kabinetschef Gemeente ’s-Hertogenbosch
Bernhard Touwen - Artistiek leider / dirigent van het Herdenkingsconcert
Doelstelling:
De Stichting heeft als doel de Nationale Dodenherdenking op 4 mei te ’s-Hertogenbosch mede
invulling te geven door de jaarlijkse realisatie van een kwalitatief hoogwaardig Herdenkingsconcert na
afloop van de kranslegging.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door stedelijke participatie en
financieel draagvlak te creëren bij de inwoners van ’s-Hertogenbosch voor de jaarlijkse realisatie van
het Herdenkingsconcert.
Communicatie:
De website van de Stichting is: www.herdenkingsconcertdenbosch.nl, het e-mailadres:
info@herdenkingsconcertdenbosch.nl
Onze facebookpagina is; https://www.facebook.com/Herdenkingsconcert-Den-Bosch
De facebookpagina biedt de mogelijkheid om snel een grote groep mensen te bereiken.
Het bestuur van de Stichting heeft in 2020 een keer vergaderd, n.l. op 17 januari.
Belangrijkste punt ter bespreking was: hoe verwerven we voldoende financiële middelen voor nu en
de toekomst. De Stichting ontving met ingang van 1 maart 2016 de ANBI-status van de
Belastingdienst. Dit geeft meer mogelijkheden om fondsen / sponsors aan te schrijven.
Herdenkingsconcert 2020:
Bernard Touwen, artistiek leider van de stichting, koos dit jaar voor het volgende programma:
The Armed Man van Karl Jenkins.
Het bijzondere aan dit werk is de simultaan/synchroon lopende vertoning van een DVD, een speciaal
hiervoor gemaakte collage / montage van (historische) beelden die te maken hebben met het thema.
Dit maakt dat niet alleen de teksten maar ook de muziek een directere en grotere impact heeft.
Namens het Internationaal Vocalisten Concours ’s-Hertogenbosch zou mezzosopraan Florieke Beelen
de solistenrol vervullen. Akam Hoessein was aangetrokken als muezzin. (De muezzin is binnen de
Islam diegene die oproept tot het rituele gebed) De Schola Iventatis (12 kinderen) zouden meezingen
en Kamerorkest Concerto Brabant zou wederom voor de begeleiding zorgen.
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Ook dit jaar was het voornemen, in samenwerking met de Gemeente ’s-Hertogenbosch, een mooi
drieluik te realiseren. bestaande uit de volgende onderdelen:
1. Van 18.30-19.30 herdenkingsbijeenkomst in de Grote kerk aan het Kerkplein, waaraan onder
andere scholieren actief zouden deelnamen en in de gelegenheid zouden worden gesteld om samen
te herdenken, door het voorlezen van gedichten of verhalen waarin zij betrokkenheid toonden bij het
geweld van deze tijd, de oorlogen en de vluchtelingenproblematiek.
2. Om 19.30 een stille tocht naar de Casinotuin waar de officiële kranslegging bij het monument
plaats zou vinden.
3. 20.45 het Herdenkingsconcert in het Jheronimus Bosch Art Center.
In september 2019 hebben we een mailing laten uitgaan (via Facebook en e-mail) naar alle koren in
’s-Hertogenbosch e.o. waarin we zangers opriepen zich aan te melden voor het Herdenkingskoor
2020. Daarop kwamen vele enthousiaste reacties binnen bij het secretariaat.
De Gemeente Oisterwijk vroeg de Stichting ook dit jaar weer om op 4 mei het herdenkingsconcert uit
te voeren in de Joanneskerk te Oisterwijk.
Het enthousiasme onder alle musici om zich in te schrijven voor dit projekt was wederom zeer groot.
Naar aanleiding van de donatie door de Mr. Paul de Gruterstichting in juni 2018, heeft de stichting het
afgelopen jaar contact gelegd met de Theaterafdeling van het KW1College. Hieruit is een mooie
samenwerking gekomen voor het jaar 2020. De studenten zouden onder begeleiding aan de slag
gaan met de muziek van The Armed Man van Karl Jenkins. Zij zouden naar muziek, teksten en
beelden zoeken / zelf maken, die te maken hebben met het thema Herdenken en daar een
voorstelling van maken van ong. 40-50 minuten. Deze zou op 20 april 2020 worden uitgevoerd in de
Theaterzaal van het KW1College, maar is helaas gecanceld.
Ook dit onderdeel is na goed overleg, wegens het coronavirus, stilgelegd.
Vrienden:
Ook in 2020 kon men Vriend worden van de Stichting. Men kon Vriend worden voor €10,00. Daardoor
was men verzekerd van één toegangskaart (vrije plaats keuze). Wanneer men koos voor Vriend Extra
voor €20,00 pp reserveerden wij een stoel op naam. Als Vriend Extra was men daarnaast van harte
welkom om een repetitie van het Herdenkingskoor mee te maken én werd men uitgenodigd om eind
2019 kennis te maken met The Armed Man dat in het jaar daarop volgend wordt uitgevoerd.
Zoals altijd is het Herdenkingsconcert gratis toegankelijk. De Stichting streeft er, samen met de
gemeente, uitdrukkelijk naar dit nu en in de toekomst ook zo te houden. Hiermee houden we het
concert laagdrempelig en stellen we iedereen in de gelegenheid ‘samen te herdenken’; in deze tijd
van oorlog, geweld en vluchtelingenproblematiek meer dan ooit belangrijk.
In 2020 konden we tot januari 50 Vrienden en Vrienden Extra noteren.
Iedereen heeft laten weten dat de reeds betaalde donatie op rekening van de stichting mocht blijven,
of wilde hun bijdrage doorschuiven naar het volgend jaar.
Behalve donaties van de Vrienden kregen we voor 2020 ook financiële ondersteuning van:
Gemeente ’s-Hertogenbosch
Stichting Het Leyefonds Stichting Nelissen-Smit Fonds
Stichting van der Linden Fonds
Mr. Paul de Gruyter Stichting
Huijbregts Notarissen
Stichting Baeten Geven Fonds
Toen bekend werd dat het Herdenkingsconcert niet door kon gaan op 4 mei, zijn alle donateurs /
fondsen aangeschreven. Ook deze donaties werden niet teruggevraagd, maar doorgeschoven naar
volgend jaar.
Bureau Yell en Jonkers heeft weer een flyer, poster en toegangskaarten ontwikkeld.
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Ook al is het Herdenkingsconcert gratis toegankelijk, men dient altijd wel een kaartje te bestellen.
Dit kon per e-mail naar info@herdenkingsconcertdenbosch.met nl met opgave van
adresgegevens. Men kreeg dan altijd een e-mail ter bevestiging terug.
Tot aan het uitbreken van het coronavirus waren er 250 reserveringen gedaan.
De repetities voor het Herdenkingsconcert 2020 vonden plaats op dinsdagavond van 19.30-22.00 uur
in de Podiumzaal van de Wederkomstkerk aan de Rijnstraat te ‘s-Hertogenbosch:
Van dinsdag 21 januari tot en met dinsdag 18 februari van 19.30-22.00 was er inmiddels 5 keer
gerepeteerd.
Op zondag 5 januari 2020 organiseerden we een middag voor o.a. onze Vrienden / subsidiegevers en
zangers in Cultureel centrum De Tiliander te Oisterwijk.
Men kon kennismaken met het programma voor 2020.
Programma:

Kunst en Vrijheid: Beethoven 250
Ludwig van Beethoven
Sonate 31 in As opus 110
Liederkreis An die ferne Geliebte opus 98
Florieke Beelen – mezzosopraan & Bernhard Touwen – piano
Lecture/Preview
Kunst en Vrijheid: The Armed Man - a mass for peace
We maken kennis met de achtergronden van en muzikale tradities in
The Armed Man van Karl Jenkins, een vooruitblik op de Herdenkingsconcerten 4 mei 2020 .
De Stichting Herdenkingsconcert ’s-Hertogenbosch heeft ook in 2020 gebruik gemaakt van de
faciliteiten van Vocaal Ensemble Markant (VEM). Zo vonden de repetities plaats in de vaste
repetitieruimte van VEM, de podiumzaal van de Wederkomstkerk aan de Rijnstraat te ‘sHertogenbosch.
De toekomst:
Met de huidige corona-situatie is het moeilijk voor te stellen dat we in 2021 met 600 man publiek
samenkomen om naar het Herdenkingsconcert te gaan luisteren in het Jheronimus Bosch Art Center
We denken daarom dat we het groots opgezette 'The Armed Man' nog maar even moeten uitstellen
en hopen van harte dit in 2022 te kunnen programmeren.
Wel zijn we ons aan het beraden over hoe het wél zou kunnen, maar dan op een kleinschalige
manier.
Kleinschalig in de zin van: kleiner koor, en een (zeer) kleine bezetting als het gaat om het
begeleidend ensemble.
Wanneer we voor een korter programma kiezen is het misschien mogelijk om dit meerdere malen op
een dag uit te voeren.
Gesprekken over 2021 zijn nu gaande, we hopen van harte hier binnenkort meer over te kunnen
melden op onze website.
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Financieel jaarverslag stichting Herdenkingsconcert ’s-Hertogenbosch 2020
Inkomsten:
Gemeente 's-Hertogenbosch
Stichting Leye fonds
Stichting Van der Linden fonds
Huijbregts Notarissen
Stichting Kansfonds
Donaties Vrienden
Vrijwillige bijdragen

€ 5.296,38
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 750,00
€ 500,00
€ 210,00
€ 100,00

Totaal Inkomsten

€ 9.856,38

Uitgaven:
The armed man uitkoop
Stichting Vocaal Ensemble Markant
Project KW1 College
Voorschot diverse kosten Bestuur
Bankkosten

€ 981,00
€ 3.795,38
€ 520,00
€
70,50
€ 135,89

Totaal Uitgaven

€ 5.502,77

Reservering:
Project Koning Willem 1
Herdenkingsconcert 2021

€ 1.480,00
€ 6.500,00

saldo

voorschot

’s-Hertogenbosch 4 januari 2021
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