
 

 

 

 

 

INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2018  

Naam:   Nieuw Bach Ensemble (NwBE) 

KvK Utrecht:  41 182660 

Emailadres:  secretariaat@nieuwbachensemble.nl 

 

Doelstelling Stichting Nieuw Bach Ensemble 

1. Stichting Nieuw Bach Ensemble heeft volgens haar statuten tot doel: 

- Het doen uitvoeren van klassieke muziek voor koor en orkest; 

- Het verzorgen van concerten waaronder ook voor specifieke doelgroepen; 

- en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin des woords. 

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van concerten. 

3. De Stichting beoogt niet het maken van winst. 

De stichting tracht haar doel verder te bereiken door: 

▪ Het in stand houden van één of meer vocale ensembles, het selectief samenstellen van orkest en 

(vocale) solistenbezetting uit vooraf geselecteerde musici, die aan gestelde kwaliteitscriteria 

voldoen. 

▪ Alle toegestane middelen die aan de verwezenlijking van de doelstelling dienstig kunnen zijn. 

 

Bestuur en Samenstelling 

Algemeen bestuur 

Henk Wilbrink  voorzitter 

Arnold Quanjer  secretaris 

Ton Bakker  penningmeester 

Patrick Haaxma  algemeen bestuurslid 

 

Beloningsbeleid Bestuur 

Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen of vacatiegelden. 

 

Beloningsbeleid personeel 

Artistiek leider wordt betaald op basis van een loonmodel volgens Toonkunstnormen. 
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Hoofdlijnen actueel beleidsplan NwBE 

Het beleid van het stichtingsbestuur wordt bepaald door de doelstelling van de stichting als 

verwoord in haar statuten. Vertaald in hoofdlijnen betekent dit:  

➢ Een stevige verankering in de stad Amersfoort als thuisbasis om cultureel onderdeel te zijn 

van de citymarketing van Amersfoort; 

➢ Daarnaast zoeken we uitbreiding van de concertlocaties omdat we aan de ene kant een goed 

“rendement” willen hebben op de inspanningen van het koor, orkest en solisten en aan de 

andere kant omdat we de overtuiging hebben dat onze projecten een belangrijke bijdrage 

leveren aan de cultuur binnen en buiten de stad Amersfoort; 

➢ Ons repertoire concentreert zich zoals we dat vaak zeggen “rondom Bach” met verbinding 

naar het uitvoeren van eigentijdse muziek en werk van minder bekende componisten; 

➢ Het succes krijgt breder fundament via een gerichte marktstrategie, fundraising en publiciteit 

waardoor het publieke draagvlak voor onze uitvoeringen wordt verbreed en verhoogd; 

➢ De vrienden van het NwBE kunnen een belangrijke bijdrage leveren en een aparte Stichting 

Vrienden zet zich in om de omvang van het aantal vrienden van het NwBE de komende jaren 

te laten groeien; 

➢ Werken aan draagvlak is ook continue werken aan verhoging van de kwaliteit van koor en 

orkest en solisten. 

Project in 2018 

Maart 2018:  Johannes-Passion - J.S Bach  

In maart 2018 hebben we de traditie van de uitvoering van de Johannes-Passion van Johann 

Sebastian Bach voortgezet. Concerten vonden plaats in de Paasweek op dinsdag 27 maart in Utrecht, 

op woensdag 28 maart in de St. Franciscus Xaverius te Amersfoort en op Goede Vrijdag, 30 maart in 

de Waalse Kerk in Amsterdam.  

Uitvoerenden waren koor van het NwBE, het barokorkest Collegium Delft o.l.v. Krijn Koetsveld en de 

solisten: William Knight (Evangelist), Berend Eijkhout (Christus). De aria’s werden gezongen door: 

Wendy Roobol (sopraan); David Feldman (altus); William Knight (tenor); Jonathon Adams (bas).  

 

In het kader van 'Johannes-Passion Stad Amersfoort' werd een professionele beeld- en 

geluidsweergave gemaakt van het concert op woensdag voor de Buurtbewoners in de wijk 

Amersfoort Zuid. De locaties waren De Amerhorst, De Lichtenberg - Marienhof en De Eemgaarde. Per 

locatie zijn buurtbewoners uitgenodigd voor dit culturele evenement waarvan zij anders verstoken 

zouden zijn i.v.m. bijvoorbeeld beperkte mobiliteit. 

 

Financieel verslag 2018 

Zie hiervoor verantwoording op deze website van het Nieuw Bach Ensemble: 

www.nieuwbachensemble.nl onder Profiel/financiën:  

http://www.nieuwbachensemble.nl/downloads/jaarrekening-NwBE-2018.pdf 
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