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VOORWOORD  

Hierbij presenteren wij onze tweede businessplan sinds de oprichting van het Nieuw Bach 
Ensemble (NwBE) in 2010. De uitvoering van dit plan is geen sinecure, gelet op de 
stagnerende zakelijke markt voor sponsoring. Cultuur en in het bijzonder klassieke muziek 
is niet alleen heden ten dage een lastig te vermarkten product. Het lijkt van alle tijden te 
zijn. 
Daarom is het van groot belang primair zorg te dragen voor muziekuitvoeringen op hoog 
niveau. Door het in alle opzichten leveren van kwaliteit kan het hoofd geboden worden 
aan de gure economische tegenwind die sedert de financiële crisis is opgestoken en die 
het culturele landschap danig heeft veranderd. 
 
Een stevige verankering in de stad Amersfoort, onze thuisbasis, is van eminent belang. 
Daarom zullen wij de komende jaren actie ondernemen  om het NwBE onderdeel te laten 
uitmaken van de citymarketing van onze mooie stad. 
Daarnaast zoeken we uitbreiding van de concertlocaties buiten Amersfoort, omdat we 
aan de ene kant een goed ‘rendement’ op de inspanningen willen hebben voor koor, 
orkest en solisten, aan de andere kant omdat we er van overtuigd zijn dat onze projecten 
een belangrijke bijdrage leveren aan de cultuur niet alleen binnen maar ook buiten 
Amersfoort. 
 
Ons repertoire concentreert zich zoals we dat vaak zeggen ‘rondom Bach’, met uitstapjes 
naar het uitvoeren van muziek uit latere stijlperiodes en werk van minder bekende 
componisten. 
 
Om een en ander tot succes te maken zal het bestuur extra inzetten op het ontwikkelen 
van draagvlak voor onze muziekuitvoeringen en het verstevigen van fundraising. De 
vrienden van Nieuw Bach Ensemble kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren en 
we zetten ons er daarom voor in, om de vriendenclub in de komende jaren te laten 
groeien. 
 
Werken aan draagvlak kan het beste door continue te werken aan verhoging van de 
kwaliteit van orkest en koor. 
 
Een opgave die we onder de artistieke leiding van onze dirigent Krijn Koetsveld en alle 
andere betrokkenen bij het Nieuw Bach Ensemble graag aangaan! 
 
 
Henk Wilbrink 
Voorzitter Stichtingsbestuur  
Nieuw Bach Ensemble 
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1. ONZE MARKT EN KEUZES  

1.1 MARKT VOOR KLASSIEKE MUZIEK 
De markt voor de klassieke muziek kenmerkt zich de komende jaren nog steeds door 
krimp en bezuinigingen van professionele organisaties en instituties. Overheden, 
donateurs en andere subsidiënten stellen hoge eisen aan organisaties die een beroep 
doen op hun middelen. 
 
Het Nieuw Bach Ensemble positioneert zich in deze markt als een amateurorganisatie 
tussen de professionele organisaties. Wij dienen ons te onderscheiden in redelijke 
toegangsprijzen en door kwalitatief hoogwaardige uitvoeringen. Dat is dan ook waar we 
naar streven en aan werken, zowel in de selectie van koor, solisten en orkest als in het 
samenstellen van programma’s. 
Acceptabele toegangsprijzen gecombineerd met het leveren van hoge kwaliteit en 
bijzondere en verrassende uitvoeringen levert continuïteit op en een gestaag groeiend 
publiek. 
 

1.2 MARKTAFBAKENING EN ARTISTIEK SPELCONCEPT 
Zo trouw mogelijk aan de bron blijven, zo authentiek mogelijk uitvoeren van muziek van 
Bach, zijn tijdgenoten, zijn voorgangers tot en met componisten uit de twintigste eeuw. 
Dit is ons spelconcept, de broncode, die ook de komende periode zal worden uitgedragen 
en waar nodig zal worden verbeterd en verder ontwikkeld. 
 
Daarbij streven we naar het combineren van dit spelconcept met andere kunstvormen en 
kunstuitingen. Een mooi voorbeeld daarvan is het in oktober 2013 uitgevoerde a capella 
concert ‘Een muzikale dag met smaak’. Niet alleen een mooie combinatie van muziek en 
beelden, ook een unieke opzet van het programma speciaal gericht op de bijzondere 
doelgroep: ouderen in Amersfoort en omgeving die niet meer zo gemakkelijk naar een 
concert kunnen. 
 
Verder onderzoekt het ensemble de mogelijkheden om als koor en orkest al of niet in 
kleine bezetting op te treden bij stedelijke festiviteiten, een bijdrage te leveren bij de 
opening van museale tentoonstellingen, begeleiden van opera voorstellingen van Holland 
Opera Amersfoort en samenwerkingsverbanden met muziekgezelschappen als ‘de Havik-
concerten’, Le Nuove Musiche en anderen. 
 
Om dat spelconcept te kunnen uitvoeren stellen we  hoge eisen aan organisatie, koor en 
orkestleden. 
Gegeven de economische omgevingsfactoren, die bepaald lastig genoemd kunnen 
worden, is onze instelling voortdurend flexibel, innovatief, pro-actief, kostenbewust en 
marktgericht. 
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Een muziekgezelschap bestaat niet zonder publiek. Het publiek is derhalve onze primaire 
en belangrijkste doelgroep. 
 
We bereiken dat door: 

 ontmoetingen met de uitvoerenden (tijdens borrel) na de concerten;  

 weblog, (digitale) nieuwsbrieven; 

 recensies op het internet door bezoekers;  

 keuze van verrassende locaties en opstellingen; 

 organisatie van open repetities met napraatmogelijkheid of met een ingelast 
moment om vragen te stellen; 

 inspelen op culturele activiteiten in Amersfoort 

 inleiding geven over het programma van het concert;  

 korte concerten van een uur plus een samenzijn van publiek en uitvoerenden. 
 

 
 



6 
 

2. PUBLICITEIT ,  PROMOTIE EN VERKOOP  

Het Nieuw Bach Ensemble heeft een helder beeld wat haar bijdrage kan en moet zijn in de 
culturele sector in Nederland. Dit is in het vorige hoofdstuk uiteen gezet. 
 
We geloven in het product dat we hebben beschreven en zijn er van overtuigd dat er een 
plaats is voor het Nieuw Bach Ensemble. Onze publiciteit en promotie richten zich er 
steeds op, om de naam en de concerten van het Nieuw Bach Ensemble breed onder de 
aandacht te brengen. 
 

3.1  PUBLIC RELATIONS 
Het Nieuw Bach Ensemble zoekt de publiciteit voor een belangrijk deel op de moderne 
media, zoals Facebook, de website www.nieuwbachensemble.nl en de digitale 
nieuwsbrief. 
Naar de aard van de social media is het van groot belang dat regelmatig nieuwsberichten 
worden getoond. Daarom is er een speciale webredactie die de diverse uitingen verzorgt 
en zo de bezoekers naar de website of de Facebook pagina trekt. 
 
Omdat de herkenbaarheid en de vindbaarheid op internet steeds belangrijker wordt, zal 
binnenkort een nieuwe website worden gepubliceerd die op een heldere en moderne 
wijze is opgebouwd en eenvoudig kan worden bijgehouden door de webredactie. 
 
Waar mogelijk zullen ook de klassieke media worden betrokken door gerichte 
persberichten naar aanleiding van concrete nieuwsfeiten, zoals de lancering van het 
nieuwe seizoensprogramma. 
 

3.2  CONCERTPROMOTIE 
De promotie voor de concerten van het Nieuw Bach Ensemble gebeurt eveneens voor een 
groot deel via de moderne media, zoals Facebook, website en twitter. Het 
seizoensprogramma wordt door de nieuwsbrief tijdig onder de aandacht gebracht. 
 
De grote concerten, zoals de jaarlijkse Johannes Passion, worden eveneens opgenomen in 
het jaarprogramma van De Flint in Amersfoort, die zowel in brochurevorm wordt 
verspreid en via internet beschikbaar is. 
 
Via persberichten aan de redacties van papieren en online muziekagenda’s worden de 
concerten onder een breed publiek onder de aandacht gebracht. 
 
Tenslotte verspreiden we voor de concerten posters en flyers in openbare gelegenheden. 
Hiervoor worden ook de koorleden als vrijwilligers ingezet. 
 

http://www.nieuwbachensemble.nl/
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3.3 KAARTVERKOOP 
De verkoop van toegangskaarten is mogelijk via de website www.nieuwbachensemble.nl. 
De afhandeling van de bestellingen gebeurt volledig geautomatiseerd en kaarten worden 
elektronisch verzonden. Daarmee wordt de verkoop van kaarten sterk vereenvoudigd en 
worden mensen zonder ingewikkelde bestelprocedures snel geholpen. 
 
Een tweede belangrijke ingang is de mogelijkheid om via de website www.deflint.nl 
kaarten te bestellen. Deze bestelwijze sluit aan bij de promotie via het 
seizoensprogramma van De Flint en is een belangrijk kanaal gebleken. 
 
De leden van het koor worden in de gelegenheid gesteld om kaarten met korting te kopen 
voor hun achterban. Ook dit blijkt steeds weer een belangrijk kanaal te zijn en is tevens 
een goed middel om de grote achterban van onze koorleden te activeren en te verbreden. 
 
Al deze middelen zorgen er voor, dat het Nieuw Bach Ensemble regelmatig goed gevulde 
en met regelmaat uitverkochte zalen ziet. 
 

http://www.nieuwbachensemble.nl/
http://www.deflint.nl/
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3. ORGANISATIE EN BESTUU R  

3.1 STICHTING NIEUW BACH ENSEMBLE 
Het beleid van het stichtingsbestuur wordt bepaald door de doelstelling van de Stichting 
als verwoord in haar statuten: uitvoeren van klassieke muziek voor koor en orkest, geven 
van concerten waaronder ook voor specifieke doelgroepen. 
 
Het NwBE tracht dit te verwezenlijken door: Zo trouw mogelijk aan de bron blijven, zo 
authentiek mogelijk uitvoeren is de broncode, die gedragen wordt door alle intern 
betrokkenen van het Nieuw Bach Ensemble die naast binding daar ook inbreng bij 
hebben.  
 
De uitdagingen voor het NwBE zijn: 

 voortschrijdende seizoensprogrammering en artistiek beleid, repertoire en keuze 
podia; 

 marketing, communicatie en verkoop concerten;  
 financiën: beleid, inkomsten en uitgaven in balans zonder winstoogmerk; 
 recruitment: opsporen, begeleiden en inzetten van aankomend en jong talent; 
 nieuwe kaders ontwikkelen, kaders stellen en acties uitvoeren; 
 sturing, besluitvorming, verantwoording en risicomanagement; 
 imagebuilding, advisering, financiering of borgstelling; 
 overig (bv. buitenlandse reizen, educatieve projecten);  
 projecten uitvoeren. 

 
De gehele organisatie staat borg voor ontwikkeling en continuïteit van projecten en 
processen via interne en externe afstemming en planvorming op basis van de doelstelling. 
In en rond de organisatie bestaan te onderscheiden bevoegdheden, verschillende 
verantwoordelijkheden en een taakverdeling. 
 
Het stichtingsbestuur stelt de kaders die nodig zijn om concerten mogelijk te maken. 
Vanuit dit bestuur wordt het netwerk van benodigde deskundigheid opgebouwd.  
Onderscheid wordt gemaakt tussen bestuurlijke processen, procesvoorbereiding en 
projectuitvoering.  
 
Karakter van de organisatie is zowel een procesorganisatie (doorlopende activiteiten als 
marketing, programmering, crowdfunding, etc.) als een projectorganisatie (de te 
organiseren concerten). De opdracht is complex en vraagt afzonderlijke geledingen en 
kruisverbanden.  
Dit onderscheid wordt gemaakt i.v.m. ‘lange’ versus ‘korte’ termijndoelstellingen en 
vanwege verschillende dynamiek van denken en handelen. 
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Twee stichtingen 
De rechtsvorm van het Nieuw Bach Ensemble is een Stichting met als vestigingsplaats 
Amersfoort. Speciaal voor het organiseren van fundraising is een steunstichting opgericht: 
Stichting Vrienden Nieuw Bach Ensemble eveneens gevestigd te Amersfoort. 
 
Het bestuur wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een aantal belangrijke 
project- of procesgroepen: 

 Orkestorganisatie, verantwoordelijk voor de samenstelling en de kwaliteit van het 
orkest; 

 Koororganisatie, verantwoordelijk voor de werving en selectie van voldoende 
gekwalificeerde koorzangers en het samenstellen van het projectkoor voor een 
productie; 

 Projectorganisatie, belast met de voorbereiding en de uitvoering van de producties 
 Productieplanning, verantwoordelijk voor de meerjarenplanning van het Nieuw 

Bach Ensemble en de artistieke inhoud van de producties; 
 Werving sponsors en vrienden, verantwoordelijk voor het werken aan een 

gezonde financiële basis door het aantrekken van sponsors en vrienden. 
 

3.2 VERWEZENLIJKEN DOELSTELLINGEN 
De verwezenlijking van de artistieke principes en de doelen van het Nieuw Bach Ensemble 
vragen een adequate aanpak, gericht op de gewenste vernieuwing en verbinding. 
De volgende aandachtsgebieden krijgen de komende jaren veel aandacht: 

 Vernieuwing en verjonging van het koor; 
 Creëren van een koor naar diversiteit van samenstelling voor uitvoeringen in grote, 

kleine bezetting of solistisch; 
 Vaste basis in de orkestbezetting; 
 Opbouwen van vast repertoire waaruit op aanvraag flexibel een programma kan 

worden samengesteld voor speciale gelegenheden; 
 Vast jaarprogramma van 6 concerten op vaste en variabele locaties. 
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4. F INANCIËLE BASIS  

4.1 FINANCIEEL BELEID 
De Stichting Nieuw Bach Ensemble (NwBE) streeft naar een solide financiële basis. 
Immers, zij gaat verplichtingen aan met professionals (dirigent, solisten en orkestleden) 
en verhurende instanties (kerken, repetitieruimte, concertzalen, instrumenten). Vanuit 
een gezonde basis is het NwBE in staat om die verplichtingen na te komen, ook als de 
exploitatie van een project ondanks alle inspanningen niet verloopt zoals verwacht en 
begroot. 
 

4.2 FINANCIËLE SPELREGELS 
Daarom heeft het NwBE een aantal financiële beleidsregels vastgesteld: 

 Er dient een financiële reserve te zijn van minimaal 20% van de gemiddelde 
jaarbegroting. We streven er naar dit te bereiken door het actief zoeken van 
sponsors en vrienden die ons werk willen ondersteunen. De stichting Vrienden van 
het Nieuw Bach Ensemble heeft het werven van sponsors en vrienden/donateurs 
als haar basisdoel. Het Nieuw Bach Ensemble heeft de status van culturele ANBI. 
Het NwBE beoogt niet het maken van winst. Zakelijke en particuliere giften zijn 
voor de belasting aftrekbaar. 

 De begroting van de projecten dient reëel te zijn zowel voor inkomsten als 
uitgaven en voldoende om tegenvallers op te vangen. Daarom wordt rekening 
gehouden met een voorziening van minimaal 10%. 

 Het NwBE kan en wil niet alleen afhankelijk zijn van subsidiërende instanties en 
streeft daarom naar een derde geldstroom vanuit het bedrijfsleven. Daarvoor 
worden initiatieven ontwikkeld om het NwBE ook aantrekkelijk te maken voor het 
bedrijfsleven: eigen concerten, middel om de klanten van het bedrijf te bereiken, 
enzovoorts. 

 De concerten die het NwBE organiseert dienen aantrekkelijk te zijn voor 
bezoekers, in de marketing en verkoop zal hier nadrukkelijk aandacht voor zijn, 
zodanig dat het NwBE een eigen plaats verovert in de muziekwereld. 

 Aan de kostenkant zal het NwBE een strikt uitgavenbeleid voeren, waarin geen 
ruimte is voor betaalde organisatorische krachten. Ook op het gebied van de 
inhuur van solisten en instrumentalisten zal nadrukkelijk worden gekeken naar de 
honoraria. Daarbij is het NwBE bereid om langere termijn relaties aan te gaan, 
zodat het voor beide partijen aantrekkelijk is en blijft om samen te werken. 

 Alle financiële afspraken worden gemaakt binnen de wetten en regelgeving voor 
wat betreft belastingen en premies. Daarvoor wordt waar nodig gebruik gemaakt 
van een professioneel verloningsbureau. 
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4.3 STICHTING VRIENDEN VAN HET NIEUW BACH ENSEMBLE 
Het NwBE streeft zoals gezegd naar een gezonde financiële basis. Daarom wordt 
voortdurend gewerkt aan een vaste kern van donateurs van bedrijven en particulieren. 
Daarvoor is de Stichting Vrienden van het Nieuw Bach Ensemble in het leven geroepen. 
Muziekliefhebbers die het orkest en koor zowel moreel als financieel willen ondersteunen 
kunnen vriend en of donateur worden van het Nieuw Bach Ensemble. 
Het Nieuw Bach Ensemble voelt zich nu al gesteund door een grote groep liefhebbers. De 
intentie is deze vriendengroep door middel van actief werven, PR en 
marketingcampagnes te laten groeien. Vrienden verbinden zich aan het Nieuw Bach 
Ensemble en leveren een bijdrage aan het culturele klimaat in Amersfoort. 
 
De stichting Vrienden van het Nieuw Bach Ensemble verwerft daardoor fondsen die 
ingezet worden voor de ondersteuning van het werk van het NwBE en een vaste 
programmering over meerdere jaren mogelijk maakt. 
 

4.4 SPONSORING 
Sponsorbeleid is een aparte tak van sport. Daarbij is er helaas geen blauwdruk voor een 
geschikt sponsorbeleid. 
 
Partners 
Hoogwaardige culturele voorzieningen bieden een belangrijke toegevoegde waarde aan 
een leef en werkomgeving. 
Stichting Nieuw Bach Ensemble wil een brug slaan tussen haar en het bedrijfsleven. Het 
NwBE streeft er naar dat deze verbinding wederzijds profijt oplevert: voor het NwBE 
extra financiële middelen bij bijzondere activiteiten en voor de ondernemingen een 
uitstekende gelegenheid hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in te vullen en zich 
te verbinden met de kwaliteit van het Nieuw Bach Ensemble. 
 
Tegenprestaties van NwBE 
Als tegenprestatie voor de ondernemingen wordt onder meer gedacht aan exclusieve 
ontvangsten voor de bedrijven en relaties (tevens een mogelijkheid voor bedrijven om te 
netwerken). In een sfeervolle ambiance een concert met een drankje vooraf een 
feestelijke borrel na afloop, waarbij er volop de gelegenheid is met de musici en de 
dirigent om na te praten. Verder zijn er diverse mogelijkheden voor naamsbekendheid, 
zoals advertenties of vermelding in het programmaboekje en op een aparte 
partnerpagina op de website. Ten slotte wordt gewerkt aan de mogelijkheid van 
evenementen op maat: als partner van het Nieuw Bach Ensemble is het mogelijk om het 
koor en orkest in te huren voor exclusieve evenementen. Van het verzorgen van een 
lunchconcert tot het geven van muzikale management trainingen. 
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4.5 VERANTWOORDING 
Het bestuur van de stichting Nieuw Bach Ensemble en het bestuur van de stichting 
Vrienden van het Nieuw Bach Ensemble leggen jaarlijks verantwoording af van het 
financiële beleid en de bestede middelen. De jaarrekening wordt gecontroleerd door 
materie deskundigen. Een samenvatting van het inhoudelijk en financieel jaarverslag 
wordt gepubliceerd op de website: www.nieuwbachensemble.nl 
  

http://www.nieuwbachensemble.nl/
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5. KRIJN KOETSVELD ,  ARTISTIEK LEIDER  

Krijn Koetsveld (1953), studeerde orgel, piano, 
orkest- en koordirectie (bij Frans Moonen) en 
kerkmuziek aan de Conservatoria van Den Haag en 
Rotterdam. Om zich verder te verdiepen in barokke 
en klassieke instrumentale en vocale muziek volgde 
hij daarna masterclasses bij Gustav Leonhardt en 
Nikolaus Harnoncourt.  
 
In het verleden dirigeerde Krijn Koetsveld onder 
meer het Nederlands Kerkmuziek Ensemble, het Groot 
Omroepkoor en het Nederlands Kamerkoor.  
Hij is gastdirigent en repetitor geweest van het 
Nederlands Radio Kamerorkest, het Groot 
Omroepkoor, het Barok Festival en het 
Conservatorium in Malmö (Zweden), Turijn (Italië), 
Wroclaw (Polen) en Lugano (Zwitserland).  
 
Krijn Koetsveld was van 1983 tot 2009 dirigent van het Nederlands Bach Ensemble, 
waarmee hij vooral het repertoire voor koor en orkest uit de barok en de klassieke periode 
uitvoerde.  
In 1986 richtte hij de Stichting Van Wassenaer Concours op, die een tweejaarlijks festival 
voor Oude Muziek organiseert met als kern een concours voor ensembles oude muziek.  
 
In 2004 heeft hij samen met een aantal andere musici het ensemble  

Le Nuove Musiche opgericht, een professioneel ensemble dat zich concentreert op de 

muziek van rond 1600, de madrigalen en het begin van een nieuwe tijd: de barok. In 2008 

verscheen de eerste cd met het 5de en 6de boek van madrigalen van Claudio Monteverdi. 

Sinds 2012 staat het ensemble voor een zeer grote uitdaging: de komende jaren worden 

alle negen boeken met madrigalen van Monteverdi opgenomen. In totaal zijn het 

ongeveer 13 cd’s waarmee Le Nuove Musiche in 2015 klaar wil zijn. Deze complete uitgave 

zal dan een wereldprimeur zijn. 

 
Krijn Koetsveld was als hoofdvakdocent koordirectie en studieleider professionele 
ensemblezang verbonden aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, waar hij van 
1995 tot 2001 lid was van het faculteitsbestuur. Van 2001 tot 2006 was hij artistiek leider 
van het Conservatorium van Enschede. Na zijn afscheid van het muziekvakonderwijs heeft 
hij zich bekwaamd als trainer/coach, waar creatieve werkvormen veel aan bod komen. 
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6. SAMENSTELLING BESTUUR  

Algemeen bestuur 
Henk Wilbrink  voorzitter 
Arnold Quanjer  secretaris 
Fokko Scholma  penningmeester 
 
Krijn Koetsveld   artistiek leider 
 
Adres secretariaat Nieuw Bach Ensemble 
Stichting Nieuw Bach Ensemble 
t.a.v. Arnold Quanjer, secretaris 
Beelstraat 24 
3066 TL Rotterdam 
E-mail:  secretariaat@nieuwbachensemble.nl 
Telefoon: 06 22244793 of 010 4213573 
 
Website: 
www.nieuwbachensemble.nl 
 

mailto:secretariaat@nieuwbachensemble.nl
http://www.nieuwbachensemble.nl/

