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’s-Hertogenbosch, 03-01-2022 

 

 
Geachte lezer, 

 
Voor u ligt het jaarverslag 2021 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. 

 
Vanwege het coronavirus konden de geplande Herdenkingsconcerten te Oisterwijk en ‘s-

Hertogenbosch ook in 2021 helaas geen doorgang 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 
 

Het bestuur van de Stichting heeft in 2021 2 x vergaderd via ZOOM en is 1 x bijeen geweest in het 
Stadskantoor. 

 
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. 
 

Vrienden: 
Ook in 2021 kon men Vriend worden van de Stichting.  

Vanwege de annulering heeft iedere Vriend en Vriend Extra bericht gehad vanuit het secretariaat.  
Iedereen heeft laten weten dat de reeds betaalde donatie op rekening van de stichting mocht blijven 

voor 2022, of men wilde hun bijdrage doorschuiven naar het volgend jaar. 

 
Behalve donaties van de Vrienden kregen we voor 2021 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. Alle gulle gevers hebben inmiddels positief gereageerd op onze vraag de 

donatie voor het Herdenkingsconcert 2022 te mogen gebruiken.   
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De inmiddels traditionele Preview in de Tiliander te Oisterwijk, waarin zangers en publiek kennis 

kunnen maken met het programma voor 2021, is vanwege de pandemie komen te vervallen.  

Vanwege het nog steeds heersende coronavirus heeft het bestuur in zijn vergadering van oktober 
2021 besloten het groots opgezette 'The Armed Man' nog maar even te moeten uitstellen en te 

kiezen voor een programma waarmee we flexibeler kunnen zijn en direct kunnen inspelen op de dan 
geldende coronamaatregelen.   

Programmavoorstel 2022: 
Misericordias Domini en De profundus – Wolfgang Amadeus Mozart 

Requiem in c  Michael Haydn 

Het orkest bestaat uit 21 musici, 4 IVC-solisten en koor. 
 

Financieel jaarverslag stichting Herdenkingsconcert ’s-Hertogenbosch 2021 
 

Inkomsten  

 
Donaties Vrienden     €  350,00  

 
Totaal Inkomsten     €  350,00  

 
Uitgaven  

 

Bankkosten      €  139,14  
 

Totaal Uitgaven     €  139,14  
 

Reservering Project Koning Willem 1   €  1.480,00  

Herdenkingsconcert 2022 / 2023   €  6.500,00  
 

Stand rekening RABO bank  
01-01-2021      €  16.409,17  

31-12-2021      €  16.620,03 

 
 
HvG-’s-Hertogenbosch 03-01-2022 
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