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1. Inleiding 
Het Jaar 2016 stond voor Hemony Ensemble in het teken van de herdenking van de Beeldenstorm, 
450 jaar na 1566. Het was tevens een jaar waarin Hemony Ensemble zich na een periode van stilte 
opnieuw presenteerde als professioneel oude muziek ensemble. In die zin zijn we succesvol geweest 
met 10 concerten van Middelburg tot Groningen. 

1.1. Stichting  
Missie 

Het Hemony Ensemble is een klein professioneel ensemble voor renaissancemuziek. Het is 
gespecialiseerd in Nederlandse muziek uit de zestiende en vroege zeventiende eeuw. De aandacht 
gaat vooral uit naar de gedrukte vocale muziek zoals die in de huiskamers van de aristocratie en de 
welgestelde burgers functioneerde. 

Visie 

Het Hemony Ensemble stelt zich ten doel, dat deze muziek en de muziekpraktijk van de huiskamers 
als waardevol cultureel erfgoed in het hedendaagse culturele landschap bestaat en levend blijft. 
Hierbij gaat wetenschappelijk onderzoek en het ontsluiten en publiceren van bronnen hand in hand 
met een authentieke presentatie of uitvoering van de werken met als doel deze beschikbaar te 
stellen aan een breder publiek. 

Realisatie 

De stichting Hemony Ensemble stelt zich ten doel bovenstaande missie en visie te realiseren door 
het uitvoeren van of deelnemen aan voorstellingen. De stichting verwerft hiervoor gelden bij 
subsidiegevers, sponsoren, donateurs en recette uit concerten. 

De Stichting werkt volgens de Governance Code Cultuur en heeft de ANBI status. Stichting Hemony 
Ensemble  is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 41187736 
RISN/Fiscaal nummer: 8129.21.392.B.01. 
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1.2. Bestuur en directie 
Voor het realiseren van de doelstellingen staat de stichting een bestuur en een dagelijkse leiding ter 
beschikking. Het bestuur werkt als een bestuur op afstand. De dagelijkse leiding wordt gevormd 
door de artistiek leider en de zakelijk leider. 

Op het moment van schrijven is de samenstelling: 

Bestuur 
Voorzitter: Frank Heine 
Secretaris: Lidy Bartels 
Penningmeester: Simeon Bodden 

Dagelijkse leiding 
Artistiek leider: Simon Groot 
Zakelijke leiding: Paul Meerwijk 

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Alle professioneel ingezette medewerkers aan producties van 
Hemony Ensemble werken als zelfstandige op basis van projectvergoedingen. 

1.3. Resultaat 
Financieel is 2016 een gezond verlopen jaar dat stichting Hemony Ensemble afsluit met een positief 
resultaat, voornamelijk verkregen uit donaties. 

Dit  jaarverslag bestaat uit een overzicht van de werkzaamheden van de stichting in 2016, een 
balans- en winst & verlies-overzicht met korte toelichting. 

Met vriendelijke groeten namens het Hemony Ensemble , 

 
Paul Meerwijk, 
Zakelijk leider 
www.hemony.nl 
paul.meerwijk@gmail.com 
0031 (0)6 43912024 
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2. Bestuursverslag Stichting Hemony Ensemble 2016 

2.1. Algemeen  
De activiteiten in 2016 richtten zich voornamelijk op de realisatie van 10 speelbeurten van de 
productie De Beeldenstorm. De Beeldenstorm is een prachtige productie geworden, met enkele 
kleine wijzigingen geheel in lijn uitgevoerd zoals in het productieplan stond beschreven. De 
activiteiten betroffen zakelijke en artistieke  voorbereidingen, repetities en uitvoeringen. Daar 
omheen is via het opzetten van een nieuwe website, het starten van de Facebook-pagina en een 
Twitter-account zoveel mogelijk gedaan aan de randvoorwaarden om online publiciteit te maken. 
Onderdeel van de website is de inrichting geweest van de Rabobank Omni-kassa, waaraan wij de 
verkoop koppelden van zowel tickets als CD’s.  

Medio 2016 is (opnieuw) de ANBI-status aangevraagd en verleend met terugwerkende kracht vanaf 
1 januari 2016. Het Beleidsplan 2016-2019, met de eerste voorzetten voor vervolgproducties, is als 
een van de benodigde stukken daarvoor gerealiseerd en via de website beschikbaar gesteld. De 
benodigde verantwoordingen achteraf zijn met het schrijven van dit 1e Jaarverslag voldoende 
gewaarborgd. 

2.2. Bestuursvergaderingen 
Het bestuur vergaderde in 2016 vijf keer. Op de agenda stonden enkele bestuurszaken, maar vooral 
de zakelijke aspecten van De Beeldenstorm en artistieke ambities voor de toekomst. De voorzitter, 
danwel de secretaris zorgden voor verslaglegging van de vergaderingen. 

De stichting werkte voor De Beeldenstorm vooral op basis van de projectbegroting om zicht te 
houden op de voortgang en het beheersen van risico’s. In het projectplan stonden diverse go/no go 
momenten aangegeven, waardoor tussentijds bijgesteld kon worden.  

• Op 28 februari 2016 vergaderde het bestuur over haar positie ten opzichte van de vergrote 
ambitie van ingediende projectvoorstellen en het project De Beeldenstorm specifiek. Met in 
achtneming van kleine aanpassingen in het projectplan gaf het bestuur een akkoord om 
verder te gaan met de voorbereidingsfasen. 

• Op 5 april was er een voortgangsbespreking, die vooral in het teken stond van een 
aangepaste begroting De Beeldenstorm. Het bestuur maakte een voorbehoud voor een ‘go’. 
Dekking van begroting moest gegarandeerd zijn, voordat we daadwerkelijke contractuele 
verplichtingen zouden aangaan. Ander onderwerp betrof de rol van bestuursleden binnen de 
Governance code Cultuur en de positie van bestuursleden. 

 
Met een tussentijdse email update werd het bestuur op 28 april geïnformeerd dat de 
benodigde dekking was gerealiseerd. Het project kon nu echt van start. 

• Op 17 augustus vergaderde het bestuur over vervanging en enkele ingediende stukken zoals 
het Beleidsplan 2016-2019 ten behoeve van de hernieuwde aanvraag ANBI-stutus. Het 
beleidsplan werd goedgekeurd. 

• Op 4 oktober vergaderde het bestuur over de tussenstand van De Beeldenstorm. 
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• Op 22 december vergaderde het bestuur over de concept financiële afronding van De 
Beeldenstorm en de eerste plannen voor de toekomst. 

2.3. Samenwerkingspartners  
Voor De Beeldenstorm heeft Hemony Ensemble samengewerkt met Studio Berry Slok voor de 
ontwikkeling van het beeldmerk, met orgelbouwer Henk Klop voor het bouwen van het decor en met 
Maarten Slok, Identities, Photo & Film voor de visuele presentatie op de achtergrond. Op vrijwillige 
basis verkregen we een reflectie op onze marketingstrategie van Dr. Kim Joostens, Kunstmarketeer. 

Voor de financiële realisatie van de uitvoering was de samenwerking met de gemeente Amersfoort 
en met de Stuurgroep Promotie Vianen (SPV) van groot belang. Gelijktijdig met het 
Beeldenstormjaar werkten SPV aan het Brederodejaar en daarmee was er een directe link met onze 
voorstelling. Deze twee organisaties waren als eersten geïnteresseerd en zegden in een vroeg 
stadium toe hieraan bij te dragen. 

We hebben grote donaties ontvangen van: 

1. Gemeente Amersfoort 
2. Stuurgroep Promotie Vianen 
3. Gemeente Dordrecht (Beeldenstroom Woordenstorm) 
4. Elise Mathilde Fonds 
5. Fentener van Vlissingen Fonds 
6. Gravin van Bylandt Stichting  
7. KF Hein Stichting 
8. Mondriaan Fonds  
9. Prins Bernhard Cultuurfonds 
10. VSB Fonds 

In de uitvoeringen waren als vaste professionals Esther Kronenburg, Marijke Meerwijk, Christopher 
Kale, Emilio Aguilar, Bram Trouwborst, David Jansen en Willem Mook actief.  

In de diverse uitvoeringen hebben tientallen zangers van lokale koren vrijwillig een bijdrage geleverd 
aan de voorstelling. Daarnaast vermelden we dat vele uren van de professionele musici, van de 
artistiek en zakelijk leider vrijwillig in de productie zijn geïnvesteerd die de stichting niet kan 
vergoeden. Het bestuur is hen allen zeer erkentelijk voor deze inzet. 
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3. Productie De Beeldenstorm 
Onze concertflyer vermeldde in het kort de aanleiding en inhoud van het programma. 

	 	
 

3.1. De Beeldenstorm in muziek 
450 jaar geleden leidde de Beeldenstorm tot de Opstand en uiteindelijk tot de afscheiding van de 
noordelijke provincies. Dit vormde de basis voor het huidige Nederland. In het protestantse noorden 
kwam er een einde aan de rijke, veelstemmige muziekcultuur van de katholieke kerk. De 
protestanten beperkten zich tot de eenstemmige en onbegeleide zang van psalmen. Via de 
achterdeur keerde de rijke, veelstemmige religieuze muziek echter terug in de Nederlandse 
huiskamers. 

3.2. Programma 
Op het programma stonden:  

• de	requiemmis	van	Antoine	de	Févin	uit	de	Occo-codex	(±1520).	
• enkele	bewerkingen	van	psalmmelodieën,	o.a.	voor	orgel	en	voor	zang	met	luit.	
• drie	psalmzettingen	van	Jan	Pieterszoon	Sweelinck	(1562-1621).	
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4. Marketing en communicatie 
Met hulp van marketing deskundige dr. Kim Joostens zijn we tot een scherpere profilering gekomen 
van de positie van Hemony Ensemble in de Nederlandse markt. 

4.1. Merk 
Het Hemony Ensemble onderscheidt zich op drie belangrijke manieren van andere ensembles voor 
oude muziek.  
1. Repertoirekeuze  
De focus van het Hemony Ensemble ligt op de muziek zoals die in de late 16e en vroege 17e eeuw 
klonk in de huiskamers van de aristocratie en de welgestelde burgers. Deze uitvoeringspraktijk 
verschilt fundamenteel van die in de kerk: behalve dat de bezetting in de huiskamers meestal 
enkelvoudig was in plaats van meervoudig, wordt de huiskamerpraktijk gekenmerkt door het feit 
dat vrouwen er een belangrijke rol in speelden (terwijl er in de kerk voor hen geen plaats in het koor 
was weggelegd).  
2. De wijze van presentatie  
Het Hemony Ensemble kiest ervoor om zich te onderscheiden door een bijzondere presentatie van 
haar producties. Met als doel de thematiek van de gespeelde werken te versterken en de zintuigen 
van het publiek op verschillende manieren aan te spreken, is het Hemony Ensemble inmiddels 
gespecialiseerd in het gebruik van visuele middelen en theatrale elementen tijdens de concerten. 
Producties als ‘De Beeldenstorm’, ‘De Kruisbergh’, ‘Beeldmotetten’, en ‘Kerstmotetten voor ‘Ons’ 
Lieve Heer op Solder’ zijn hier voorbeelden van.  
3. Facsimile  
De zangers van Hemony Ensemble zijn ‘oude muziek’-specialisten en zingen vanuit  facsimile's van 
de oorspronkelijke bronnen in plaats vanuit transcripties en partituren. Deze artistieke benadering 
die de muzikale intensiteit voor de zangers versterkt, is de standaard werkwijze van Hemony 
Ensemble. 

4.2. Publieksbereik 
Een van de doelstellingen van Hemony Ensemble is het bereiken van meer publiek. Met onze 
voorstellingen mikken we niet op een breed publiek in het algemeen. Tot nu toe zijn de producties 
van het Hemony Ensemble vooral bezocht door een doorgaans hoogopgeleid publiek met een 
gemiddelde leeftijd rond de 55 jaar. Onder het publiek vinden we gelukkig ook regelmatig studenten 
en (amateur)zangers, de pure oude muziek-liefhebbers en mensen die vanuit kerkelijke achtergrond 
of algemene (muzikale) opvoeding eerder met vergelijkbare muziek in aanraking zijn gekomen. 
Hoewel het visuele aspect de muziek wellicht toegankelijker maakt, zal zeker niet iedereen zich 
aangetrokken voelen tot dit specifieke muzikale aanbod. Maar dat kan en hoeft ook niet. Wij richten 
ons in onze communicatiestrategie juist op de kansrijke potentiële bezoekers – en we verwachten 
dat dat er meer dan voldoende zullen zijn. 

Ons bereikte resultaat in 2016, voor alle uitvoeringen van De Beeldenstorm samen, ligt met 
ongeveer 500 mensen halverwege onze ambitie van minimaal 100 bezoekers per uitvoering. 
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4.3. Promotie 
De keuze voor promotiekanalen is onlosmakelijk verbonden met de bereikbaarheid van onze 
doelgroepen. In 2016 vergrootte onze online ervaring met berichtgevingen via onze website 
www.hemony.nl, via  Facebook en in mindere mate via Twitter. 

Onze website www.hemony.nl is in 2016 volledig vernieuwd en door onszelf te onderhouden 
geworden. Aan de website is een ticketverkoop en een cd-verkoop systeem gekoppeld in combinatie 
met de Omnikassa van de Rabobank. Sinds de start van de site op 8 mei 2016 is de website tot 
eind 2016 12.627 maal bezocht, waarvan 3.648 maal in de maand september met een maximum 
van 263 op 22 september. September was de maand waarin het merendeel van onze concerten 
plaatsvond. Via de site zijn 38 tickets verkocht en 4 CD’s. Dit aantal zal drastisch omhoog moeten 
om de kosten van de Omnikassa verantwoord te maken. 

Voor de promotie van De Beeldenstorm is Facebook Hemony-Ensemble gestart. Daarop kregen we 
vrij snel 110 volgers. Met zowel foto’s, korte muziekfragmenten en berichten bereikten we meerdere 
keren meer dan 1.000 personen. Facebook werd ook ingezet als advertentiepagina voor de 
concerten. Er is ook een Twitter-account geopend Twitter HemonyEnsemble waarmee we proberen 
aan te haken bij diverse relevante twitteraars. We hebben tot nu toe 10 ‘volgers’ wat te verklaren 
valt uit het feit dat Twitter een heel actieve participatie vereist, waaraan we nog niet voldoende 
deelnemen. 

Naast de online media hebben we drie maal in de kranten gestaan, hebben we meerdere 
nieuwsbrieven en persberichten verstuurd, is er twee maal aandacht voor ons programma geweest 
op Radio4, zijn diverse koren benaderd voor deelname en hebben we flyers en posters verspreid op 
de concertlocaties. 

4.4. Evaluatie 
Via zowel online enquêtes als via een vragenlijst bij het concert in Vianen is het publiek gevraagd 
naar haar beoordeling van De Beeldenstorm. Op een schaal van 0 tot 5 was de score zeer positief. 

1. Hoe heeft u het concert als geheel ervaren? Score: 3,6 
2. Wat vindt u van de muzikale programmering van De Beeldenstorm als concert? Score: 4,4 
3. Wat vindt u van de enscenering bij De Beeldenstorm? Score: 3,7 
4. Wat vindt u van de visuele animatie bij De Beeldenstorm? Score: 4,0  

Daarnaast bleek ook uit de bijgeleverde motivaties dat het publiek ons sterk aanmoedigt door te 
gaan met onze aanpak. 
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5. Financiën  
De inkomsten van de stichting Hemony Ensemble bestonden uit recette, subsidies, donaties en 
verkoop van CD’s.  

5.1. Balans t/m 31 december 2016 
 

 

 

Toelichting op de balans 

• We startten 2015 met een banksaldo van €110,25 als eigen vermogen en sluiten af met 
€5.058,35. Op de balans staat tevens een inleg €2.500 als voorschot van eerder gemaakte 
kosten voor CD-opnames, gelijk aan het bedrag van de huidige CD voorraad. Er staat een 
crediteur open, die in overleg betaald wordt na ontvangst van de verrekening voorbelasting 
BTW. Het batig saldo 2016 is benodigd voor nog twee te verwachten facturen in de afronding 
van De Beeldenstorm en wordt daardoor niet toegevoegd aan het Eigen vermogen. 
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5.2. Winst en Verlies 2016 
 

 

• Onder algemene kosten valt een grote post van €959 voor aanpassingen aan de website.  

• De voorbereiding- en uitvoeringskosten betreffen De Beeldenstorm. Onder dat project zijn 
nog niet alle kosten genomen in 2016. 

• Subsidies, recette en uitkoop zijn voor De Beeldenstorm ontvangen.  

• Donaties, CD-verkoop en Verhuur apparatuur zijn buiten het project De Beeldenstorm 
geboekt en komen ten goede aan het algemeen.  

• De getoonde winst is exclusief een nog te betalen post (zie bij Balans 2016). 

5.3. De Beeldenstorm 
Het project De Beeldenstorm heeft een separate projectverantwoording en heeft €43.272 gekost en 
€42.823 opgeleverd. Het sluit daarmee met een verlies van €449. Dit verlies wordt genomen ten 
laste van het positief saldo op de balans. 
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5.4. Vaststelling Jaarverslag 2016  
 

De Stichting Hemony Ensemble stelt hierbij het jaarverslag over 2016 vast.  

 

Voor akkoord 

 

   

Frank Heine  

 

Lidy Bartels Simeon Bodden  

Voorzitter Secretaris Penningmeester  

 

 

 

 

 

Vianen, 17 februari 2017.  

 


