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1. Bestuursverslag
1.1.

Algemeen

De stichting Vocallis is opgericht bij notariële akte d.d. 25 juli 2002 onder de naam
Stichting Muzette. Op 24 april 2015 zijn de statuten gewijzigd, waarbij onder andere de
naam is veranderd in Stichting Vocallis. De stichting heeft als doel:
Het organiseren, het promoten en/of ondersteunen van muziekprojecten, zoals
concerten, voorstellingen, cd-producties in binnen- en/of buitenland.
Bij de uitvoering van deze projecten met nationale en/of internationale
musici/kunstenaars van hoog niveau kunnen ook andere kunst disciplines, zoals
literatuur, toneel, dans en grafische kunsten als ondersteuning dienen, Bij sommige
projecten zal educatie (masterclasses, lezingen, en scholenprojecten) een belangrijk
onderdeel vormen ten behoeve van culturele vorming en bewustzijn van in het bijzonder
jeugd en studerenden.
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1.2.

1.2 Terugblik festival 2019

Inleiding
De kernwoorden van Festival Vocallis(FV) verwondering, ontmoeting en intimiteit zijn
leidraad bij de programmering. Als verwondering plaatsvindt, dan zijn we een
ervaring rijker, die we graag delen met elkaar in een bijzondere, intieme omgeving.
De verschillende onderdelen van het festival zijn zo bij elkaar gezocht, soms met
bestaande concerten, soms met een volledig nieuw concept voor een concert,
samengesteld door artistiek directeur Gert Geluk, e.e.a. in samenwerking met de
desbetreffende klankbordgroep. Daarnaast waren er dit jaar gastprogrammeurs in de
personen van Mya Besselink, Alice Hendriks, Nancy Deusings, Margriet Ehlen,
Barbara Haveman, Federico Santi en Rob Mennen.
Thema
Vanuit het thema - gekozen i.v.m. 100 jaar actief vrouwenkiesrecht in Nederlandwaren er werken van 51 verschillende vrouwelijke componisten geprogrammeerd
uitgespreid over 17 dagen op 29 verschillende bijzondere plekken in 16 dorpen/
steden in Zuid-Limburg. Ruim 100 musici werkten mee aan het festival. In totaal
waren er 3.265 bezoekers waarvan ruim een kwart jonger dan 19 jaar.
Tel daarbij op het feit dat verscheidenen werken van diverse componisten voor het
eerst in Nederland klonken, dat van de helft van de componistes bijna nooit iets in
Nederland te horen is dan is het billijk te constateren dat Festival Vocallis (FV) op
artistiek gebied in ieder geval voorop loopt qua originaliteit en vernieuwing.
Voor het eerst kon men in Nederland in zo’n korte tijd zo’n verscheidenheid aan
werken van zo veel vrouwelijke componisten beluisteren. De programmering en het
daadwerkelijk laten klinken van deze muziek, heeft zeker bijgedragen aan
waardering van desbetreffende werken van vrouwen.
Veel concerten werden vooraf gegaan door een korte voordracht van iemand uit de
politiek of het bedrijfsleven die een vrouw benoemde die ertoe doet. Zo ontstond
een Vocallis-canon. De lijst met namen van al deze bijzondere vrouwen staat
gepubliceerd op de website van FV. Hun namen zijn met de klanken van vrouwelijke
componisten vereeuwigd.
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Opdrachten
Vernieuwend was ook dat voor het eerst een kunstenaar, een vrouw natuurlijk,
gevraagd was om een beeldmerk te ontwerpen voor dit thema van FV 2019. Het
bijzondere ontwerp van Marianne Kokkelmans sierde de voorzijde van de brochure
en het schilderij werd veelvuldig tentoongesteld tijdens de concerten. Joke van
Leeuwen schreef in opdracht het sonnet VROUWEN, dat op haar beurt werd
getoonzet door Ute Jobes.
Concerten

- In het Opmaatconcert kwam deze (wereld)première van Ute Jobes tot klinken. in
een sfeervol concert in de prachtige Sint-Martinuskerk in Geulle. Het concert werd
vooraf gegaan door een toespraak van wethouder Jan Gulikers, die een lofzang hield
op kerk, de muziek, FV en gemeente Meerssen. Het koor Canta Veri, Alice Hendriks,
Tonie Ehlen en Claudia Couwenbergh verzorgden deze bijzondere opmaat.

- Het openingsconcert in Conservatorium Maastricht was een hommage aan Mya
Besselink, pas later zo benoemd door beide solisten Kim Savelsberg en Abigail
Richards. Mya stelde zelf het gevarieerde programma samen dat een topuitvoering
als beloning kreeg. Loco-burgemeester Vivianne Heynen opende het festival en
benoemde ook haar favoriete vrouw.

- Op zondagmiddag in de sfeervolle verwarmde grot van het Openluchttheater
Valkenburg een concert rondom Lily Boulanger, samengesteld door de eerdere
laureaat en vervolgens 2x winnaar van de Masterclass Vocallis Liedprijs Vincent
Kusters. Samen met pianiste Reinild Mees zong hij niet alleen de sterren van de
hemel, maar vertelde erbij ook op amusante wijze.

- Maandag 28 oktober een concert met tal van zeer onbekende componistes, aan
elkaar gepraat door de 3 musiciennes. Hoogtepunt was toch de compositie voor
glaswerk(en water) van Sylvia Maessen, uiterst ontspannen en vaardig bespeelt door
Irene Maessen, terwijl Eleonore Pameijer en Reinild Mees gespannen toekeken.
Burgemeester Mirjam Clermonts hield vooraf een lofrede op Madeleine Albright.

- De lijst die Aletta Jacobs zou hebben gemaakt van vrouwelijke componisten stond
centraal in het concert van dinsdag in het sfeervolle kerkje van Bemelen. Violiste Eva
Stegeman en pianist Tobias Borsboom lieten een uitstekend pleidooi horen voor de
werken van Clara Schumann- Wieck, Amanda Maier, Belle van Zuylen en Elisabeth
Kuiper. Huib Ramaer vertelde over hen.

- In de historische Boekhandel Dominicanen Maastricht bracht Cora Burggraaf een
première ten gehore in woord en zang, rondom het boek van Elisabeth Leijnse
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‘Cécile en Elsa, strijdbare freules’. Elisabeth was onze gast en vertelde gedreven over
haar werk. Er was een mooie ambiance, hoge opkomst en enorm goede
ondersteuning van Boekhandel Dominicanen.

- In het vertelconcert Dora Pejacevic kwam pianiste Biljana Urban, met grote kennis
van het leven en werk van Dora Pejacevic, haar opwachting maken. Deze componiste
stond centraal deze avond, een bijzondere vrouw uit het Hongaars-Habsburgse Rijk
rond 1900. Biljana Urban vertelde samen met artistiek directeur van FV, Gert Geluk,
over de componiste Pejacevic en ze musiceerde samen met de zangeressen Annette
Fischer en Heidi Pittie en violiste Theodora Geraets.

- Op zaterdag 2 november vonden er twee cabaretvoorstellingen plaats in het
Pesthuys in Maastricht. Zelfspot rondom en met drie vrouwen; kortom ook humor
heeft zijn plaats gevonden in FV.

- Zondag 3 november de primeur van twee concerten op één dag. En de primeur
van twee uitverkochte concerten. ‘s Ochtends een swingend jazzconcert door Nancy
Deusings en Peter van Kempen, afgewisseld met goede jonge zangeressen van haar
Vocal School. Ook zoon Casper Van Kempen speelde voortreffelijk mee. Wat een
talenten! Een zeer geslaagde ochtend in De Kopermolen in Vaals.

- ‘s Middags in de Cellebroederskapel een Mariaconcert met Castra Diva en
spreker/ verteller Jac van den Bogaard. Een ontspannen programma, met een
sopranist en een countertenor die dit concert naar grote hoogte zongen, letterlijk en
figuurlijk.

- Ontmoetingen was de titel van het concert met de gelouterde musici Paul Van Loo
en Ivo Rosbeek en de jongeren Eline Hensels (cello) en Liesbeth Rompelberg (fagot).
E.e.a. in het kader van talentontwikkeling. Een juweeltje van een avond, verrassend
en ontwapenend, in het Ursulinenconvent te Eijsden op maandagavond 4 november.

- Vaste filmavond op dinsdag i.s.m. Lumière: The eye hast to travel voorafgegaan
door een lezing van Jac van den Bogaard, Geslaagd en bijzonder.

- Ook een hoogtepunt zou het optreden van Barbara Haveman, samen met haar
man Federico Santi, moeten worden in het Leopoldskerkje in Beek. En dat werd het
ook. Barbara is een zangeres van aparte klasse, evenals de begeleiding door
Federico. Voor het concert vertelde burgemeester Christine Van Basten-Boddin vol
vuur over haar keuze van een bijzondere vrouw. Voorafgaand aan deze vrijdag 8
november was er voor de liefhebbers een diner en wijnproeverij i.s.m. restaurant De
Lindeboom en wijnhuis Maison d’Elfant. Ook een geslaagde nieuwe opzet.

- Het Laureatenconcert bracht twee duo’s voor het voetlicht, omdat zij het jaar
ervoor ex aequo op de eerste plaats waren geëindigd en de Scando Liedprijs hadden
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gewonnen. We werden niet teleurgesteld; de beide duo’s waren weer in kwaliteit
gegroeid. Zo kunnen deze talenten zich verder ontwikkelen.

- Op de afsluitende zondag 10 november ook twee concerten. Voorafgegaan door
een lunch in het Hoenshuis van de Golfclub Voerendaal gaven sopraan Imke Heitzer
en toetsenist Rob Mennen een genoeglijk concert met prachtige liederen uit het
lichtere genre. De muziek mocht het publiek uitkiezen. Het was een gezellige
ambiance op een bijzondere plek.

- Het afsluitend concert in de Sint Stephanskerk in Wijnandsrade, samengesteld
door gastprogrammeur Margriet Ehlen, werd een avond om niet te vergeten.
Prachtige onbekende barokmuziek, gespeeld door het Orlando Ensemble uit Berlijn
en Ricarda Schumann. Muisstil waren de bezoekers die een palet muziek
voorgetoverd kregen van zeer verschillende vrouwelijke componisten. De
gastvrijheid van kerkbestuur was vorstelijk en de ontvangst na afloop in de kelder
van de herenhoeve was een afsluiting van het festival waardig.
- Apart vermeld moet worden het Theaterconcert Vocallis Xtra i.s.m. de gemeente
Vaals in het kader van 75 jaar bevrijding op zondag 20 oktober. Uitgevoerd door een
groot aantal solisten en het Koninklijk Mannenkoor 1837 Vaals. Er was een
compositieopdracht door FV gegeven aan Hardy Mertens. Hij schreef een zeer
bijzonder werk STEPS op teksten van Frans Budé. Bas-bariton Huub Claessens gaf in
zijn eentje een performance weg- naast de zang bespeelde hij verschillende
instrumenten- die volledig invulling gaf aan de bedoeling van componist Hardy
Mertens. De geheel gevulde Sint-Pauluskerk was muisstil, waarna het lichtere tweede
gedeelte voor ontspanning en ontroering zorgde.

Talenten
Jonge talenten krijgen een kans bij FV. Het al eerder genoemde Laureatenconcert is
daar een voorbeeld van. Ook het eerder concert Ontmoetingen leverde een prachtig
podium op voor twee onge talenten.
Maar natuurlijk ook de Masterclass, waar zangduo’s strijden om de Scando Vocallis
Liedprijs. E.e.a. georganiseerd i.s.m. Conservatorium Maastricht. Acht duo’s zogen
vier dagen lang de informatie, kennis en kunde op van hun beide Masters, sopraan
Michaela Kaune en pianiste Abigail Richards. Tot winnaars werden uitgeroepen Ami
Hewitt en Anna Michels. Naast een geldprijs krijgen zij de uitnodiging om in 2020
een concert in het kader van Internationaal FV deels te verzorgen.
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De jonge pianist Tobias Borsboom maakte zijn opwachting, de leerlingen van de
Vocal School van Nancy Deusings en haar zoon, evenals organiste Poppeia Berden.
Ook veel scholieren zongen mee uit volle borst tijdens het afsluitend concert in de
Muziekschool Kumulus Maastricht.
Educatie
Eén van de 5 pijlers van onze kerngebieden is educatie. Marijke Greweldinger stelt
een programma samen voor de (aller)jongsten en Ghislaine Mommers voor de
middelbare schooljeugd. E.e.a. in samenspraak met artistiek directeur Gert Geluk.
Voor iedere leeftijd was er een concert/ projectje, van samen zingen met peuters en
kleuters tot het spannend verhaal De Griezels, voor verteller en kerkorgel.
Honderden kinderen kwamen in Maastricht en Schimmert onder de indruk van dit
veeltoetsig instrument voor handen en voeten, dat een groot orkest herbergt.
Het zwangerschapsconcertje ging helaas niet door. Wel studeerden meer dan
honderd middelbare scholieren o.l.v. Hans Leenders, samen met leden van Studium
Chorale, een nieuw werk in van Willie Aretz. In ochtendsessies werd de compositie,
waar ook al op de scholen aan gewerkt was, gerepeteerd waarna ‘s middags de
enthousiaste uitvoering plaats vond. In totaal waren er 12 educatieve activiteiten.
Sociaal-Maatschappelijk
De Kopsalon werd een ontmoetingsplek voor oud en jong in verzorgingstehuizen,
waar men op ludieke wijze een verhaal hoorde over een bijzondere vrouw. Ook
ontmoetten jong en oud elkaar bij de zing-speel projecten van Marijke Greweldinger
en pianist Frans van Libergen. In samenwerking met Hexagram waren er weer
verschillende optreden van jonge musici in verzorgingstehuizen georganiseerd. Ook
werd er door senior Gerard van Buul en sopraan Janneke van Buul zowel opera- als
Oudhollandse liedjes ten gehore gebracht. Zo konden we- met muziek- een tiental
verzorgingstehuizen bezoeken en honderden mensen blij maken.
Participatie
Samen staan we sterk: FV staat middenin de maatschappij en werkt daarom met zeer
veel organisaties samen om al haar concerten en projecten te realiseren. Deze
contacten met honderden mensen die achter deze organisaties staan, zijn uiterst
zinvol en inspirerend. Daarnaast zijn er nog de vele vrijwilligers die op welke manier
ook hun steentje bijdragen. Stichtingen, sponsors en donateurs maken dit festival
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mogelijk door hun financiële bijdrage. Aan alle hier eerder genoemde partijen en
personen een welgemeende dank.
Tenslotte
Tevredenheid overheerst, het merendeel van de concerten/ projecten voldeed aan de
vooraf toegedichte kwaliteit. Het aantal bezoekers steeg, ook het aantal
nieuwsbrieflezers en donateurs, hoewel dat langzamer gaat als wij hopen. Ook gun
je sommige concerten en de geïnspireerde musici wat meer luisteraars. Gezien de
stijgende lijn van de afgelopen jaren hebben we daarin vertrouwen. Dat is gebaseerd
op het groeiende vertrouwen van onze schare bezoekers en volgers. Op naar de
editie 2020, naar de Synergie der kunsten.

1.3 Governance
Ondanks het feit dat FV maar een kleine organisatie is, passen we de Governance Code
Cultuur 2019 zoveel als mogelijk toe. Dit doen we niet omdat het ‘verplicht’ is, maar omdat
we dat ten opzichte van onze partners, waaronder fondsen en overheden als normaal
beschouwen.
De stichting is ingericht volgens het bestuur-model. De uitvoering is gedelegeerd aan twee
directieleden, te weten een artistiek leider en een zakelijk leider.
Jaarlijks wordt nagegaan of we de principes, voor zover als mogelijk hebben toegepast. De
aanbeveling om een externe accountant aan te stellen hebben we niet opgevolgd. Naar
onze mening is de organisatie te klein van omvang voor een efficiënte accountantscontrole.
Binnen de organisatie is voldoende functiescheiding en interne controle aanwezig.
Er hebben zich in het verslagjaar geen situaties voorgedaan waarbij sprake was van
belangenverstrengeling en/of tegenstrijdig belang.
Risicobeheersing is een terugkomend agendapunt op de bestuursvergaderingen. Het
belangrijkste risico vormen de recettes. Overige risico’s, zoals tegenvallende subsidies of
hogere kosten, zijn beperkt omdat het programma pas definitief wordt vastgesteld als
hierover voldoende mate van zekerheid bestaat.
Het bestuur kwam in 2019 zes maal bijeen. De bestuurders genieten geen vergoeding.
Overleg met de belangrijkste externe belanghebbenden, te weten fondsen en gemeenten
vindt mondeling of schriftelijk plaats in het kader van de aanvragen voor bijdragen c.q.
subsidies.
Het bestuur bestond per 31 december 2019 uit mevrouw Ineke Griede en de heren Ber
Brounts en Kees de Jong.
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Mevrouw Saskia van der Laak is op 9 december 2019 wegens drukke werkzaamheden
afgetreden.
Inmiddels zijn mevrouw Jacqueline Munnichs-Magnée en de heer Reg van Loo toegetreden,
en is de heer Ber Brounts wegens gezondheidsredenen afgetreden, zodat het bestuur bij
het schijven van dit verslag bestaat uit vier personen.
Coranacrisis
Het jaarlijkse festival staat gepland voor de periode 23 oktober tot en met 8 november
2020. Wij hopen en gaan ervan uit dat tegen die tijd de coronacrisis voldoende onder
controle is om het festival te kunnen laten doorgaan. De voorbereidingen gaan vooralsnog
gewoon door.

1.4 Financiële positie
Over 2019 is een klein positief resultaat behaald van € 3.000. De baten en lasten
liggen op ongeveer hetzelfde niveau als over 2018 en liggen ook in lijn met de
begroting. Het programma dat FV in het kader van het festival uitvoert, wordt door
het bestuur pas definitief vastgesteld als voldoende zicht is op de te verwachten
subsidies en bijdragen.
De recettes worden voor het grootste deel via de voorverkoop gerealiseerd, de
kassaverkoop vormt slechts een gering aandeel. Hierdoor hebben we de
mogelijkheid om tot vlak voor de start van het festival nog bij te sturen.
Door het positieve resultaat is het tekort dat in 2016 is ontstaan per einde 2019
helemaal weggewerkt.
1.5 Ondertekening
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 23 april 2020,
Het bestuur:
w.g, Reg van Loo, voorzitter
w.g. Ineke Griede, secretaris
w.g. Kees de Jong, penningmeester
w.g. Jacqueline Munnichs-Magnée
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2.1 Balans per 31 december
2019

31-12-2019 31-12-2018

Te vorderen bedragen

9.773

31-12-2019 31-12-2018

13.346 Eigen vermogen

1.823

-1.207

12.998

15.147

14.821

13.940

en vooruit betaalde kosten

Liquide middelen

5.048

594 Nog te betalen en
vooruit ontvangen
bedragen

14.821

13.940
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2.2 Staat van baten en lasten
2019

2019

2019

2018

begroot

werkelijk

werkelijk

Subsidies overheid

34.000

34.000

33.912

Bijdragen fondsen

27.950

32.055

29.605

9.075

9.225

14.009

11.670

9.414

9.942

800

300

610

1.175

1.425

1.377

918

1.639

1.330

85.588

88.058

90.785

Baten

Bijdragen bedrijven en instellingen
Recettes
Inschrijfgelden
Advertenties
Donaties en vrienden

Totaal baten
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Lasten
Kosten uitvoerenden

34.450

34.162

40.106

8.995

8.051

8.641

Publiciteit, marketing

25.700

25.422

23.139

Algemene kosten

13.975

17.393

14.523

0

0

605

83.120

85.028

87.014

2.468

3.030

3.771

Uitvoeringskosten

Lasten vorige jaren

Resultaat
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