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JAARVERSLAG 2021 STICHTING BACHKOOR BRABANT 
 
Inleiding 
De doelstelling van het Bachkoor Brabant is dat zowel publiek als deelnemers met plezier 
luisteren naar, leren over en/of deelnemen aan de muziek van J.S. Bach en tijdgenoten. Alle 
concerten staan onder leiding van de Bredase dirigent en artistiek leider Geert van den 
Dungen. 
 
Bestuur 
Het bestuur van Stichting Bachkoor Brabant bestaat uit vijf personen: 
· Jos van Oijen, voorzitter 
· John Hageman, vicevoorzitter 
· Jan van Gurp, penningmeester 
· Annemieke Lagerberg, secretaris & functionaris gegevensbescherming 
· Esther van der Ham, pr, communicatie & websitebeheerder 
Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd. De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen en 
vacatiegeld. Onkosten worden wel vergoed. 
 
Privacy 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Voor Stichting Bachkoor Brabant gaat het om de gegevens van de zangers, oud-zangers, de 
musici met wie wordt samengewerkt, lezers van de digitale nieuwsbrief. Stichting Bachkoor 
Brabant heeft een privacyverklaring gepubliceerd op haar website. 
 
Terugblik op 2021 
In 2021 heeft de coronapandemie er voor het tweede jaar voor gezorgd dat het Bachkoor 
Brabant grotendeels stilviel. De Johannes Passion en de Matthäus Passion die 
traditiegetrouw in de passietijd worden uitgevoerd konden in 2021 niet doorgaan vanwege 
de overheidsmaatregelen. In het najaar leek het weer mogelijk om repetities te starten en 
uitvoeringen te gaan geven. 
 
Lezing Ben Martin Weijand 
Onder de titel 'Ben, een Bredase begeleider' heeft Ben Martin Weijand op 3 maart 2021 een 
digitale lezing gegeven. Ben Martin is de vaste repetitor van het Bachkoor Brabant. De lezing 
werd gegeven via Zoom en bleef daarna tien dagen beschikbaar op het YouTubekanaal van 
het Bachkoor Brabant, zodat zangers en Vrienden van het Bachkoor Brabant deze konden 
terugkijken. 
 
Weihnachts-Oratorium 
In september 2021 werden er weer audities georganiseerd, zodat er een koor kon worden 
samengesteld voor de uitvoering van het Weihnachts-Oratorium op 19 december. Helaas is 
begin december alsnog besloten het geplande concert te annuleren vanwege de 
overheidsmaatregelen. Het bestuur heeft aan de mensen die in de voorverkoop een kaartje 
hadden gekocht gevraagd of zij hun betaling geheel of gedeeltelijk wilden omzetten in een 
gift ten behoeve van de musici die beroepsmatig aan de uitvoering zouden meewerken en 
die door de afgelasting hun inkomsten zouden mislopen. Dezelfde vraag is gesteld aan de 
deelnemers aan het project, die konden afzien van restitutie van hun deelnemersbijdrage. 
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Velen hebben hieraan gehoor gegeven, zodat een mooi gebaar van verbinding in deze 
bijzondere tijd kon worden gemaakt aan de professionele musici met wie het koor 
samenwerkt. 
 
Audities 
Normaal gesproken zijn de audities in de periode april/mei. In 2021 heeft het Bachkoor 
Brabant vanwege de coronamaatregelen de audities in september gehouden. 
 
Samenwerking 
Voor de uitvoering van haar projecten werkt het Bachkoor Brabant samen met culturele 
organisaties en ondernemers uit Breda en omgeving. Bij de uitvoering van haar projecten 
werkt het Bachkoor Brabant nauw samen met andere (culturele) organisaties: 
• de Kooracademie Breda (voorheen het Bredase Sacramentskoor) 
• professionele (jonge) vocale solisten 
• Barokorkest Florilegium Musicum 
• Stichting Matthäus Passion Breda 1946 
• Stichting Matthäus Passion Oudenbosch 
• Stichting Petrusconcerten Oisterwijk 
 
De ontwerpen voor de posters, flyers, programmaboekjes en entreekaarten voor de 
concerten worden gemaakt door Opera Graphic Design, een Bredaas ontwerpbureau. De 
auditiefolder wordt door de pr- en communicatiemedewerker van het koor gemaakt. Een 
aantal Bredase ondernemers draagt het Bachkoor Brabant een warm hart toe, dit uit zich in 
het actief verkopen van kaarten voor de uitvoeringen en het etaleren van de poster. De 
kaarten zijn te koop bij de Vrije Boekhandel en bij Wijnhuis Oktober. 
 
Sponsors en subsidies 
Het Bachkoor Brabant heeft in 2021 de subsidie amateurkunst van de Gemeente Breda 
ontvangen, die het door haar financiële ondersteuning mogelijk maakt projecten uit te 
voeren. Daarnaast is er een aantal trouwe sponsors. Hoofdsponsor van het Bachkoor 
Brabant is Zuylen Uitvaartverzorging. Daarnaast is er sponsoring mogelijk door de Vrienden 
van het Bachkoor Brabant, Rabobank Breda via de Rabo ClubSupport, Prins Bernard 
Cultuurfonds en trouwe ‘kleine’ sponsoren en donateurs. Kaartverkooppunt vanaf het eerste 
uur de Vrije Boekhandel is een van de sponsors. Opera Graphic Design biedt ‘sponsoring-in-
natura’ door prachtige posters te ontwerpen. 
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Financieel verslag 2021 
 
Hieronder worden de balans per 31-12-2021 en de resultatenrekening over 2021 getoond. 
 
 

 
 
 

 
 

Toelichting 
De kostenpost “Uitvoeringen” in de resultatenrekening bestaat, naast een honorarium voor 
de online lezing, grotendeels uit uitbetaalde giften aan musici. Dit betreft het door 
covidmaatregelen geannuleerde concert Weihnachts-Oratorium2021. Aan de 
gecontracteerde musici van dit concert zijn verzamelde donaties, niet-gerestitueerde recette 
en deelnemersbijdragen overgemaakt. 

 

  

31-dec-2021 31-dec-2020 31-dec-2021 31-dec-2020
Kas € 10,00 € 140,00 Algemene reserve € 1.113,96 € 1.113,96

Rabobank r.c. € 1.598,29 € 641,96 Egalisatiereserve € 2.291,92 € 2.313,65
Rabobank spaar € 7.801,02 € 1.050,55 € 3.405,88 € 3.427,61

€ 9.409,31 € 1.832,51
Crediteuren € 2.064,60 € 650,00

Debiteuren € -336,50 € 2.041,50
Voorraad € 204,00 € 204,00 Transitoria € 3.806,33 € 0,40

€ -132,50 € 2.245,50

Totaal € 9.276,81 € 4.078,01 € 9.276,81 € 4.078,01

Balans per 31-12-2021

Opbrengsten Kosten

Verkochte concerten € 0,00 Uitvoeringen € 4.229,92
Entreegelden € 1.887,00 Audities € 1.628,90
Sponsoring, subsidies en donaties € 5.680,92 Repetities € 2.724,06
Deelnemersbijdragen € 3.270,00 Overige kosten € 2.277,47
Overige baten en lasten € 0,70

Totaal opbrengsten € 10.838,62 Totaal kosten € 10.860,35

Resultaat € -21,73

Resultatenrekening 2021 Stichting Bachkoor Brabant
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Pr verslag 
Het Bachkoor Brabant heeft een bestuurslid belast met de pr- en communicatieactiviteiten. 
Standaardacties zijn: 
- Het versturen en afhandelen van persberichten 
- Het beheren van de Facebookpagina van het Bachkoor Brabant en het actief houden 

daarvan. 
- Het schrijven of initiëren van teksten voor op het Bachkoor Brabant blog, waar 

achtergronden rondom de concerten worden gedeeld. 
- Het schrijven of initiëren van een nieuwsbrief voor zangers en vrienden van het 

Bachkoor Brabant 
- Het schrijven of initiëren van een e-mail naar collegakoren om het concert aan te 

kondigen. 
- Het beheren en vullen van de onlinepublicatiekanalen van het Bachkoor Brabant. 
- Zorgen dat het concert wordt vermeld op belangrijke websites uit Breda: VVV Breda, Uit 

in Breda, website Grote Kerk, enz.  
Omdat in 2021 geen concerten zijn georganiseerd, bestonden de pr-activiteiten met name 
uit het organiseren van de lezingen en het maken/versturen van nieuwsbrieven. Ook is weer 
meegedaan aan de RaboClubactie. 


