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Voorwoord 

 

De Stichting Rolder Concerten heeft de afgelopen twee jaar altijd ondanks de Coronasituatie, 

nagestreefd de concerten door te laten gaan. Het was een lastige tijd met veel organisatie en 

aanpassingen en met name veel werk voor de kaartverkoop. De Corona situatie heeft ons echter 

goed doen beseffen wat concerten voor de mensen betekenen.  Het ontbreken van het concertleven 

is een groot gemis voor de mensen, zoals ook blijkt uit de vele steun en dankbetuigingen van onze 

bezoekers, bijzonder hartverwarmend.  

De toekomst is onzeker. De SRC is echter vastbesloten om deze hoogwaardige concerten te blijven 

houden ook in deze tijd waarbij Corona blijft rondwaren. Dit vraagt extra financiële risico’s en 

aanpassingen. Bijzonder dankbaar zijn we voor de extra steun van de gemeente voor Corona, die 

daarmee oog heeft voor een sector die het zwaar te verduren heeft in deze Coronatijd. Daarbij blijft 

de SRC ervoor instaan dat onze concerten voor eenieder toegankelijk blijven.  

 

Dit seizoen zijn we in september gestart met een concert met handhaving van de 1,5 meter afstand. 

Door de verandering van regelgeving zijn de concerten in oktober en november met gewone 

aantallen gegeven. We hebben echter gemerkt dat veel bezoekers dit toch niet prettig vonden en er 

ook afzeggingen hebben plaatsgevonden uit angst voor Corona. Het Kerstconcert, het concert met 

het Van Baerle trio en het Bijzonder Jong Talent concert  is gegeven in lijn met de regelgeving met d 

1,5 meter afstand, wat door de bezoekers erg gewaardeerd werd.   

Nu zonder de Corona beperkende maatregelen weer concerten mogelijk zijn richten wij ons op het 

volgende: 

1. Het doorbreken van de angst en de drempel om vooral bij het ouder publiek om weer naar 

concerten te gaan. Het naar buiten brengen en benadrukken dat het om verantwoorde concerten 

gaat al dan niet met beperkte bezoekersaantallen en het concertleven weer mogelijk is. Dit zal extra 

PR-kosten met zich meebrengen.  

2. Het op feestelijke wijze “heropenen” van de concerten om de ongedwongen sfeer te 

brengen. We zijn nog in overleg hoe we dit willen gaan doen, extra gastvrijheid in “Drentse sfeer” is 



 

 

in gedachten. Dit mede gezien het feit dat het Bijzonder Jong Talent dit jaar ook lokale musici betrof 

en het concert in maart de gerenommeerde fluitenbouwster Eva Kingma uit Grolloo in het licht heeft 

gezet door de eerste fluitisten uit het Concertgebouworkest. Ook eventueel een extra concert in de 

zomer met lokale Drentse musici, koren is een idee.  

3. Het kunnen blijven programmeren van musici van bijzonder hoog niveau ook bij lage 

bezoekersaantallen mede door eventuele beperkende regels door Corona. De SRC heeft in de loop 

van de jaren de reputatie opgebouwd  dat zij bijzonder hoogwaardige concerten geeft, bekendheid 

niet alleen in omliggende streken maar in heel Nederland. Dit was en is mogelijk door hoge 

bezoekersaantallen, door intensief PR-beleid en grote inzet. Bij lagere bezoekersaantallen zal het 

leiden tot het nemen van risico en waarschijnlijk verliezen.   

 

We zijn blij dat het voor ons nog steeds mogelijk is ondanks Corona deze concertserie in de 

Jacobuskerk staande te kunnen houden, een bijzonder stukje cultuur in het Noorden. We kijken ook 

met positieve blik naar de toekomst en willen dit graag uitdragen naar ons publiek.   

 

Fennique Keja, voorzitter SRC   

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Jaarverslag Stichting Rolder Concerten 2021 

In dit jaarverslag komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

- onze missie 
- bestuur 
- programmering en concerten 
- bezoekers en kaartverkoop 
- p.r.  
- samenwerking met andere organisaties 
- financieel verslag (beknopt) 
- overzicht concerten 2021 
 

Onze missie. 
De programmering en de realisatie van onze concerten is gebaseerd op de missie die in het 
beleidsplan als volgt is verwoord:  
 
‘De Stichting Rolder concerten wil in de Jacobuskerk te Rolde kwalitatief hoogwaardige 
concerten organiseren voor een breed publiek van liefhebbers van klassieke muziek en zij die 
dat willen worden.’ En dit alles tegen een redelijke prijs. 
 
De historische Jacobuskerk is een unieke concertruimte met een geweldige akoestiek. De 
opstelling onder de adelaar geeft de concerten bovendien een intieme sfeer. 
Bij het uitwerken en realiseren van de missie in het programmeringsbeleid proberen we 
ervoor te zorgen dat elk concert een unieke belevenis is voor ons en voor het publiek. 
Hierbij zijn de volgende aspecten heel belangrijk:  

-  De muzikale kwaliteit van de artiest. 
- Het vermogen van de artiest om zijn persoonlijke muzikale beleving over te brengen 

op het publiek.  
Een fysiek concert is voor ons belangrijk omdat dit aspect een concert onderscheidt van 
andere vormen van beluisteren of zien van muziek. Het gaat om de interactie tussen de 
muzikant en de bezoeker. Het is het samen beleven en doorvoelen van de muziek. En dat is 
een  bijna magische ervaring. 
Verder gaan de meeste mensen samen met iemand anders naar een concert, of ze 
ontmoeten er bekenden en gelijkgestemden.  Essentieel voor de sociale beleving is de sfeer 
die we nastreven: gastvrij, gemoedelijk en ontspannen.  
 
Simpel gesteld:  

Onze concerten moeten de mensen emotioneel raken en moeten het samen genieten 

bevorderen. 

  



 

 

Bestuur 

De Stichting Rolder concerten is een vrijwilligersorganisatie. De bestuursleden beschikken 
over verschillende deskundigheden (het is vrijwillig maar wel professioneel).  
Bij de onderlinge taakverdeling (voorzitter, secretaris, penningmeester en ook bij andere 
specifieke taken) sluiten we aan bij de onderscheiden deskundigheden. Naast de 
bestuursleden zijn er meerdere vrijwilligers actief voor de SRC. De Stichting is deze mensen 
zeer erkentelijk voor hun bijdrage. Met hun inzet bij de kaartverkoop, opbouw van de 
concertruimte en de catering dragen zij bij aan het goede verloop van de concerten. 

 

Wijzigingen in de bestuurssamenstelling 

Per 1 september 2021 nam Ton de Leeuw afscheid van het bestuur van de SRC. Hij was van 
november 2004 tot en met september 2016 voorzitter van de SRC.  Sindsdien was hij 
algemeen bestuurslid. Gedurende zijn bestuursperiode was hij tevens voorzitter van de 
programmeurscommissie. 
We zijn Ton zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de Stichting Rolder Concerten. 

Rein Steenstra is per 1 december toegetreden tot het bestuur van de SRC. Hij heeft de 

functie van programmeur. 

Het jaar 2021 werd evenals het voorgaande jaar 2020 sterk beinvloed door het Covid-virus. 

In het eerste half jaar werden geen concerten georganiseerd. Deze periode werd 

gekenmerkt door de onzekerheid over de mogelijkheid om concerten te kunnen 

organiseren. Uiteindelijk kon alleen het jubileumconcert als afsluiting van het jubileumjaar 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2021 

Naam Functie 

Fennique Keja Voorzitter/ Hoofd van de programmeurscommissie  

Anne Marie Bok Secretaris  

Jans Vredeveld Penningmeester 

Rein Steenstra Alg. Bestuurslid  / Programmeur 

Anneke Agricola Alg. Bestuurslid/ Kaartverkoop 

Tiny van Nimwegen Alg. Bestuurslid /  Beheer sociale media 

Bob Baljé Alg. Bestuurslid/secretaris programmeurscommissie  

  
 Vaste ondersteuning per 31 december 2021 

Renate Bolhuis Catering 

Harm Timmer Adviseur programmering 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Renate Bolhuis Catering 

  



 

 

plaatsvinden.  

Doordat er geen concerten en geen vergaderingen met het voltallige bestuur konden 

worden georganiseerd is er in het eerste halfjaar slechts 1 vergadering geweest.  

in deze vergadering zijn de volgende zaken besproken: 

- vaststelling jaarprogramma 2021-2022 en de jaarfolder 

- bespreken voortgang vernieuwing website 

- organisatie jubileumconcert 

Lopende zaken zijn telefonisch of via het mailverkeer geregeld. 

In het tweede halfjaar zijn er 4 bestuursvergaderingen geweest. 

Aan de orde zijn geweest: 

- programmering concertseizoen 2022-2023 

             De uitgangspunten voor het seizoenprogramma 2022-2023 zijn vastgesteld 

- subsidieaanvraag NFPK (subsidiering kleine podia)  

             Het NFPK heeft ons in december bericht dat de subsidie ook voor het  

             tijdvak 2022-2023 is toegekend 

- vernieuwing statuten 

             De statuten zullen in 2022 worden vernieuwd 

- taakverdeling bestuursleden 

- coronamaatregelen 

             De te treffen maatregelen werden besproken en vastgelegd 

             (2 concerten, maximaal aantal bezoekers, QR-check etc. etc) 

- verbetering verlichtingsinstallatie 

             de verbeteringen zullen worden onderzocht (statieven) 

- vaststelling jaarverslag 2020 

- vaststelling jaarrekeningen 2019 en 2020 

              

Programmering en concerten  

Het jaar 2021 werd in grote mate bepaald door de meer en minder strenge 
coronamaatregelen. Hierdoor zijn vijfconcerten in overleg met de musici verplaatst naar het 
concertseizoen 2021/2022. Het concert van het Byzantijns koor (21 februari 2021) is 
geannuleerd. 
Het eerste concert in 2021 vond plaats in besloten setting. Op 4 juli trad het duo ‘Amuse 
Oreille’ op voor donateurs en sponsors. Het ging hier om een uitgesteld concert voor de 
afsluiting van het jubileumjaar van de SRC. Het concert was tevens georganiseerd ter ere van 
het afscheid van de bestuursleden Cees Anema en Harm Timmer.  
 
Na de zomervakantie hebben gelukkig alle concerten doorgang kunnen vinden, met meer of 
minder beperkende maatregelen. Het concert ter herdenking van oud-SRC-bestuurslid 
Jacques Bolhuis kon zelfs uitgevoerd worden in een volledig uitverkochte  kerk.   
De geplande, uitgevoerde, uitgestelde en geannuleerde concerten zijn te vinden onder het 
kopje ‘Overzicht van de concerten in 2021’. 



 

 

 
 
De kwaliteit en variëteit  van het programma wordt gerealiseerd door de keuze van 
uitvoerenden en uiteraard het programma. Ook in 2021 hebben wij onze doelstelling kunnen 
realiseren en hebben wij ons publiek een goed programma aangeboden.  
 
Het in 2017 uitgestippelde beleid om de concerten een kwalitatieve impuls te geven heeft 

een positieve uitwerking op het bezoekersaantal en de waardering van het publiek. 

De toepassing van een risicodeling maakt het steeds meer mogelijk topmusici naar de 

Jacobuskerk te halen. 

De Coronasituatie heeft ons goed doen beseffen wat concerten voor de mensen betekenen. 

Niet alleen het mooie spel van een goed musicus is wat mensen raakt,  maar het is de 

interactie van de musici met zijn medetoehoorders. Dit vermogen om naast het fantastisch 

kunnen musiceren met het publiek te communiceren is voor de SRC bepalend voor de keuze 

van een musicus. De SRC is vastbesloten om deze hoogwaardige concerten doorgang te 

laten vinden in de Coronatijd, ook met beperkte bezoekersaantallen. Dit vraagt extra 

financiële risico’s en aanpassingen. Tegelijkertijd blijft overeind dat we onze concerten voor 

eenieder toegankelijk blijven houden.  

Bezoekers en kaartverkoop 

In 2021 konden door de Corona-maatregelen slechts 4 concerten met publiek worden 

georganiseerd. De concerten in september en december waren met een gelimiteerd aantal 

van 2 x 40 bezoekers. Ook bij het concert van Haytham Safia Quartet in november was het 

bezoekersaantal gelimiteerd op 140. Het concert van Cantatrix in oktober was uitverkocht.  

Bij de concerten konden de bezoekers telefonisch reserveren bij Anneke Agricola. 

Ook hierbij was er een  goede samenwerking met de voorverkoopadressen Bloembinderij De 

Bloemgaard en Boekhandel Van der Velde. 

De SRC hanteert relatief lage toegangsprijzen waardoor de prijs geen belemmering hoeft te 

zijn om een concert te bezoeken. Dit is mogelijk doordat vrijwel alle werkzaamheden door 

bestuursleden en andere vrijwilligers (wij noemen dat helpende handen) worden verricht.  

Bij de kaartverkoop hebben wij veel aandacht voor de individuele bezoeker. Voor 
rolstoelgebruikers worden speciale plaatsen gereserveerd evenals voor bezoekersgroepen. 
Het is plezierig dat steeds meer gebruik wordt gemaakt van de voorverkoop. In deze tijd met 
corona is dat overigens de enige manier om de concerten door te laten gaan. Hierdoor 
krijgen wij meer zicht op het te verwachten bezoekersaantal.  
In 2019 zijn wij gestart met de uitgifte van passe-partouts voor het gehele concertseizoen. 
Ook in 2021 is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 
Het ontbreken van het concertleven is een groot gemis voor de mensen, zoals ook blijkt uit 
de vele steun en dankbetuigingen van onze bezoekers, bijzonder hartverwarmend 

 
P.R. 
De noodzaak om bij ieder concert zeer gericht de publiciteit te zoeken is zonneklaar.  
Voor aanvang van het concertseizoen is de jaarprogrammafolder zoveel mogelijk verspreid 



 

 

bij het vaste adressenbestand van winkels, horeca-instellingen, bibliotheken etc. 
In september is onze nieuwe website gelanceerd. Voordeel van deze website is dat deze 
veiliger is en een professionele uitstraling heeft. Een bedrijf in Rolde heeft van de SRC 
hiervoor opdracht gekregen. We kregen er veel positieve reacties op. De website is te vinden 
op https://rolderconcerten.nl/ . 
Vaste onderdelen bij de aankondiging van de concerten zijn: een mailing naar 
belangstellenden, de verspreiding van affiches en de persberichten in de huis-aan-
huisbladen.  
Ervaring leert dat de persberichten heel belangrijk zijn.  
Ook de plaatsing van de aankondiging op de website van VanPlan  is behulpzaam. Hiermee 
wordt het concert op de website en op de  uitpagina van alle kranten in het noorden 
geplaatst. 
Per concert is een budget beschikbaar voor PR. Het projectteam beslist hoe het budget 

wordt ingezet. Het budget is grotendeels ingezet voor advertenties in de huis-aan-

huisbladen ter ondersteuning van plaatsing van de persberichten. De relatie met De Schakel 

is uitstekend. Ook is er een contactpersoon bij de Asser Courant. 

Verder zijn de concerten op de volgende wijze onder de aandacht gebracht: 

 Het benaderen van RTV Drenthe en Omroep  Assen voor aankondiging van concerten  
 Versturen persberichten en foto’s naar online kranten en evenementensites. 
 Aanmelding in de Culturele Evenementenladder ‘Uitloper in Assen’ 
 Vermelding op de Facebook-pagina 

Wij constateren met voldoening dat de vele inspanningen over de jaren tot een groeiend 
aantal belangstellende bezoekers heeft geleid. 
Van onze belangstellenden registreren wij  (met toestemming) gegevens als mailadres, 
telefoonnummers. We hebben zeker gesteld dat ons beheer van de ‘klantgegevens’ voldoet 
aan de nieuwe Privacywetgeving.  
 

Samenwerking met andere organisaties 

De goede verstandhouding met de Jacobuskerkgemeente wordt door het SRC-bestuur zeer 
op prijs gesteld. Wij hebben met de Kerkrentmeesters goede afspraken gemaakt over het 
gebruik van de kerk en het gebruik en de verhuur van onze vleugel. Ook is er overleg over de 
verhuur van de kerk aan muziekgezelschappen buiten onze programmering. Wij willen 
waken over de goede naam van deze concertlocatie. 
 
De samenwerking met de Culturele Vereniging Rolde is heel goed. Het concert van Haytham 
Safia Qu4rtet op 20 oktober werd gezamenlijk georganiseerd. 

De prachtige boeketten die Bloembinderij De Bloemgaard voor de musici verzorgt en deels 
sponsort, geven de concerten een feestelijke sfeer. De Bloemgaard is tevens een 
voorverkoopadres evenals Boekhandel Van der Velde te Assen. Wij zijn de 
voorverkoopadressen veel dank verschuldigd voor hun belangeloze betrokkenheid. 

 
 

https://rolderconcerten.nl/


 

 

  



 

 

Beknopt Financieel Verslag. 

 
Ondanks de Corona-perikelen heeft de SRC een goed financieel jaar achter de rug. Het 
voordelige resultaat over 2021 bedroeg € 2.172 terwijl een tekort was begroot  van € 1.284. 

Het gunstiger resultaat houdt verband met de volgende oorzaken: 
-  Een genereuze gift (2000 euro) van zeer bij de SRC betrokken bezoekers. Dit wordt zeer 
gewaardeerd. 
- omdat het bezoekersaantal was gemaximeerd in de Corona-periode heeft het NFPK de 
maximale jaarlijkse bijdrage verhoogd. Meeropbrengst € 1.229. 
Door het buitengewone resultaat bedraagt het eigen vermogen per 31 december 2021 € 
21.840.  
Het beschikbare vermogen zal worden ingezet voor: 
- viering van het jubileum  
- onderhoud van de website  
- en een aanpassing van de verlichting.  
Het resterende weerstandsvermogen is van een voldoende niveau om tegenvallers te 
kunnen opvangen.  

Bijdragen van derden 
Verder wordt de SRC op meerdere wijzen financieel ondersteund. 
De bijdrage van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten is voor ons.   
Hierdoor kunnen wij concerten organiseren van kwalitatief hoog niveau tegen een 
toegankelijke prijs en geeft het de SRC de mogelijkheid haar toekomstplannen uit te voeren. 
De bijdrage is toegekend voor de periode van 2 jaar (2020 – 2021). In september 2021 is een 
aanvraag ingediend voor de periode 2022-2023. In december heeft het NFPK ons bericht dat 
de aanvraag positief is beoordeeld.  
Ook de gemeentelijke subsidie is heel belangrijk. Verder steunt een aantal lokale 
ondernemingen ons met een sponsorbijdrage.  
Tenslotte zijn we heel blij met de toename van het aantal donateurs van onze stichting. 
 
In 2017 is aan de Stichting de culturele ANBI-status toegekend. Dit biedt begunstigers een 
aantal fiscale voordelen.  



 

 

Rekening van Baten en Lasten 2021  
    begroot werkelijk       begroot werkelijk   
Lasten     Baten      

 Concerten      Concerten      

  Honorarium musici 6.940 7.940    Entreegelden concerten     5.501 6.042  

  Kosten pr          665         426    Ned. Fonds Podiumkunsten     2.350       2.909  

  Overige kosten 510            376    Bijdragen derden    

 Totaal lasten concerten 8.115         8.742   Totaal baten concerten 7.851 8.951  
               

 Geannuleerde concerten     Geannuleerde concerten    

  Honorarium musici 9.710     Entreegelden concerten 6.880   

  Kosten PR 840     Ned. Fonds Podiumkunsten 3.600   

  Overige kosten 950      Bijdragen derden 300    

      11.500               10.780          0  

 Overige lasten     Overige baten      

  Bestuurskosten 1.000 559    Subsidie gemeente 1.500 1.500  

  Beheerskosten 500 552    Donaties        500      2.538  

  P.R en informatie 300 929    Sponsoring     1.000       1.300  
         Overige baten              180  

  Kosten vleugel p.m.     Verhuur vleugel p.m. 200  

  Toevoeging voorziening p.m. 200    Onttrekking voorziening p.m.   
               

 Incidentele lasten     Incidentele baten    

  kosten jubileum 1.500 1.515    bijdrage NFPK corona    
               

  Voordelig resultaat  2.172    Nadelig resultaat 1.284      

 Totaal lasten 22.915 14.669   Totale baten      22.915      14.669  

 

 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Overzicht concerten 2021 

 SRC Jubileum Zondag 24 juli 2020 15.00 uur  Amuse Oreille                             

 

Bram van Sambeek, Rick Stotijn en Hans Eijsackers 

Zondag 19 september 14.00 uur en 16.00 uur 

 

Nederlands meester fagottist Bram van Sambeek en contrabassist Dick Stotijjn, gingen in hun programma “Vijf 

Jaargetijden!” op verbluffende wijze de dialoog aan. Samen met toppianist Hans Eijsackers bracht dit concert 

vergeten klassiekers, zuidelijk vuur, solistische hoogstandjes en jazz/rockbewerkingen. (2x40 bezoekers) 

Cantatrix Remember me 

Zondag 31 oktober 15.00 uur.  

Onder de titel “Remember me” bracht het vocaal ensemble Cantatrix met orkest, harp en 

harmonium, bijna twee jaar na het overlijden van Jacques Bolhuis, een spiritueel 

programma vol uitersten met werken van onder meer Purcell, Barber en Arvo Pärt met 

als hoogtepunt Fauré’s ontroerende en geliefde Requiem.(zaal uitverkocht) 

 

Haytham Safia Qu4rtet. 

Zondag 21 november 15.00 uur 

  

José Scholte alt, Evert Jan Schuur, viool en Elly Meijer orgel  
Zondag 12 december 13.45 en 15.45 uur uur. Prijs € 17,50 

 
In verschillende combinaties (solo, duo en trio) werd een ketting van muzikale 

parels geregen rond de Kersttijd die ons vertrouwd en verrassend troffen. Werken 

van o.a. Sweelinck, Händel, Von Biber, Holst en Bach (uit het 

Weihnachtsoratorium).(2x40 bezoekers) 

Afsluiting van het jubileumseizoen en afscheid van SRC- 

bestuursleden Cees Anema en Harm Timmer. Concert voor 

abonnementhouders en sponsors door het gitaar/mandoline duo 

Amuse Oreille: Martine Sikkenk en Nelleke Boosman.   

 

Een feestelijk programma door muzikanten op de Ud, (alt)hobo, percussie 

en cello. Geïnspireerd door Afrikaanse-, Arabische-, jazz-, klassieke-, 

Balkan-, blues- invloeden. (150 bezoekers) 



 

 

Concerten verplaatst naar 2021/2022 

Familieconcert De Kleine Mozart 

 

In deze bijzondere familievoorstelling neemt Marieke de Bruijn, met nog 

drie andere strijkers, het publiek mee in het leven van het wonderkind 

Mozart en zijn prachtige muziek. 

 

Van Baerle Trio 
Het van Baerle trio, een trio van wereldklasse. Goede wijn behoeft geen 

krans. Zij openen het nieuwe jaar magistraal met Haydn (Pianotrio in Es-

groot), Het trio van de in 2019 overleden Nederlandse componist Theo 

Verbey en  

Schubert (Pianotrio in Es-groot, D. 929) 

Bijzonder Jong Talent 

.  

 

 

Verrassend succesvol jong talent uit Anderen en Groningen.  De prijswinnaars van het Prinses Christina 

Concours 2019, de jonge celliste Mare Keja en de indrukwekkende Kalina Vladovska op slagwerk en 

marimba, samen in concert met de jonge opkomende saxofonist Julian van der Linden, in 2019 

prijswinnaar van het European Saxophone Forum in Wroclaw. 

Accordeon duo Toeac 
Het accordeon duo TOEAC, Renée Bekkers en Pieternel Berker, behoort tot de 

internationale top. Hun samenspel is grandioos en hun repertoire is 

grensoverschrijdend en veelzijdig. Momenteel werken zij aan de cd “Ben bij 

Bach”, waarin Bach als componist en inspirator centraal staat. Het programma 

in Rolde omvat (arrangementen van) werk van Bach tot Piazolla en 

hedendaagse composities 

 

Byzantijns Koor Drenthe 

 

 


