JAARVERSLAG 2020

JAARVERSLAG 2020
Ons doel
De stichting Zondagconcerten Landsmeer (ZCL) heeft ten doel: het bevorderen en organiseren
van muzikale en culturele evenementen in Landsmeer en omstreken.

Motto
‘Betaalbare concerten, dicht bij huis, in een intieme sfeer’.
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(programmaboekjes en flyers/posters)
Hulp bij kaartverkoop

Ellen Kruse

Tekstuele ondersteuning

Hans van Otegem

Illustraties

Arend van Dam

Verzending e-mails en aanmelding concerten

Anneke Terpstra

Assistentie bij inrichting zaal

Ruud Ritsma
Wouter Ritsma
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Verslag 2020
Het kalenderjaar en ons concertseizoen lopen niet synchroon. Het concertseizoen loopt
van het najaar 2020 tot en met het voorjaar 2021. Dit jaarverslag gaat over het kalenderjaar
2020. Vanaf januari tot september valt het samen met het negende seizoen waarin de
zondagmiddagconcerten worden georganiseerd. Vanaf september vertoont het een overlap met
het tiende seizoen. Dit tiende seizoen is daarmee het seizoen van ons tweede lustrum.

Concerten
In 2020 hadden we het plan weer vier concerten te organiseren in de Anton Heyboerzaal van het
Dorpshuis het Wapen van Landsmeer. De realisatie daarvan werd bemoeilijkt door de coronapandemie. Eén concert (door het Osiris Trio) werd aanvankelijk uitgesteld en een jaar later weer
op de agenda gezet. Nu is gebleken dat dit concert opnieuw niet door kon gaan. Gelukkig konden
in 2020 de overige drie concerten nog wel doorgaan. (Wel met moeite soms!)

Zondag 2 februari 2020
Amarone Ensemble, bestaande uit:
Hebe Mensinga & Mariska Godwaldt, viool,
Francien Schatborn & Annemarie Konijnenburg, altviool
Godfried Hoogeveen & Fred Pot, cello.
Met werken van Dvorák en Tsjaikovski.

Zondag 15 maart 2020
Het geplande concert door het Osiris Trio ging tot onze spijt niet door.

Zondag 25 oktober 2020
Leden van het KCO, met
Met ‘Pavane’ van Kees Olthuis en werken van Tsaikovski & Sjostakovits (strijkkwartetten).
Dit concert kon doorgaan onder voorwaarde dat er slechts 30 mensen werden toegelaten in de
zaal. Het gevolg was dat er twee identieke concerten werden gegeven. Afgesproken werd met
de musici dat ze twee maal één uur zouden spelen voor een publiek van telkens 30 personen.
Ontroerend was, dat de weduwe van de onlangs overleden componist Kees Olthuis bij het eerste
concert aanwezig was.

Zondag 13 december 2020
Dit was het FEESTELIJKE LUSTRUMCONCERT
Amarone Ensemble & de pianist Derk Han
Op het programma stond het Forellenquintet en eerste pianoconcert van Chopin.
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Ook dit concert kon doorgaan onder voorwaarde dat er slechts 30 mensen werden toegelaten.
Opnieuw werd afgesproken met de musici dat ze twee maal één uur zouden spelen. Ook toen
bestond het publiek uit twee maal 30 personen.
Er was een extra (gratis) SPONSORCONCERT voor sponsors en vrijwilligers van de Stichting ZCL.
Dit concert was een ‘koffieconcert’ van 11 tot 12 uur, eveneens voor 30 mensen.
Hier traden mensen op van Club Classique met Leonard Besseling (cello), Myrthe Helder (viool)
en Caspar Vos (piano). Onder andere werd gespeeld Dvořáks Dumky Trio.

Diversen
Dorpshuis het Wapen van Landsmeer
De samenwerking met het Dorpshuis het Wapen van Landsmeer was nog steeds uitstekend. In
de pauze konden we altijd rekenen op een vlotte bediening in het cafégedeelte.
Jammer genoeg kon vanwege de corona-maatregelen het café niet worden gebruikt, maar tijdens
het Lustrumconcert waren er kannen met koffie en thee klaargezet, die in de muziekzaal werden
uitgeschonken. Om het feestelijk karakter te onderstrepen was er ook een klein gebakje bij
(verzorgd door onze PR medewerkster).

Sponsors
De concerten zijn mede mogelijk gemaakt door de subsidie van de Gemeente Landsmeer en de
bijdrage van een aantal Landsmeerse sponsors. Wij danken de Gemeente en deze sponsors voor
hun geldelijke bijdrage, dan wel hun steun in natura:
•

L’Comp Automatiseringen;

•

De Vries Uitvaartverzorging;

•

Brons Blaauw Beheer BV;

•

11 Makelaars;

•

Bloemisterij Zijlstra zorgde weer voor boeketten bij de concerten en een groot boeket op het
podium;

•

Boekhandel Bruna was behulpzaam bij de voorverkoop van kaarten;

•

Mr. Direct Print (de nieuwe drukker) leverde de posters;

•

Omdat de stichting KIOSK in Oostzaan (waar we heel prettig mee samenwerkten) is
opgeheven hebben we nog een bedrag, dat ze nog in kas hadden, gekregen.

Zondagmiddag Concerten Landsmeer, jaarverslag 2020 / pg 4

Financiën
Covid-19 is van grote invloed geweest op het financiële resultaat over het boekjaar 2020.
Allereerst was er het uitvallen van het concert met het Osiris Trio op 15 maart, maar niet minder
ingrijpend was de beperking van het aantal bezoekers tot 30 personen per concert. Gelukkig
waren de musici bereid het concert twee keer op één middag uit te voeren, waardoor een
maximale recette van € 900,- mogelijk werd. Deze opbrengst kon de totale kosten echter bij lange
na niet dekken. Er is derhalve flink ingeteerd op de reserve.
Er waren ook een paar meevallers: door de opheffing van KIOZK ontvingen wij van deze stichting
een bedrag van € 500,- en Rabo Clubsupport schonk ons eenmalig bijna € 800,- als bijdrage
aan de kosten voor ons jubileumconcert. Daarnaast ontvingen wij subsidie van de gemeente
Landsmeer en konden wij weer rekenen op de steun van onze sponsors.
Al met al resulteerde dit in een tekort van € 1.845,- zijnde het verschil tussen inkomsten uit
recettes, subsidie en sponsoring enerzijds (€ 7.198,-) en uitgaven anderzijds (€ 9.043 ,-). Als ook
het aanstaande concertseizoen onder de nu geldende beperkingen gaat vallen zullen de tekorten
snel oplopen (de eenmalige meevallers ontbreken) en de opgebouwde ‘buffer’ zal snel slinken.
Geruststellend is dat de subsidie van de gemeente voor 2021 reeds is toegezegd en dat de
sponsorbijdragen hoogstwaarschijnlijk niet drastisch veranderen, zodat wij goede hoop hebben
op continuering van de concertreeks.
Waar jarenlang de entreeprijs op € 15,- gehouden kon worden, is nu de vraag relevant of dat
houdbaar is in de komende jaren. Het bestuur overweegt een kleine aanpassing naar boven,
met als argument het bovenstaande en als extra argument dat vanaf de oprichting tien jaar
geleden het prijspeil niet is gevolgd. De beslissing hieromtrent moet nog genomen worden.
Bij het schrijven van dit jaarverslag is al bekend dat het eerste concert, op 7 februari 2021, als
gevolg van de lockdown niet kan doorgaan. Ook omtrent het doorgaan van de eerstvolgende
concerten bestaat geen zekerheid. Het bestuur zoekt naar mogelijkheden om de continuïteit van
de concertreeks te waarborgen, hierbij gestimuleerd door de positieve reacties van de bezoekers
en niet in de laatste plaats door het enthousiasme dat de musici tonen om te komen spelen in
Landsmeer.
Het financieel jaarverslag is door de kascommissie goedgekeurd. De leden van deze commissie
zijn de heren Jo Wöltgens en Peter Schenk. Voor belangstellenden is het financieel jaarverslag op
verzoek verkrijgbaar.
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Public relations
De Landsmeerse Zondagmiddagconcerten hebben ondanks de pandemie (Covid 19) veel
aandacht gekregen.
Als inleiding op het eerste concert op 02-2-2020 door het Amarone Ensemble was er een lezing
in de bibliotheek met uitleg over de werken van Dvořák en Tsjaikovski. Zo begon al voor de start
van het concert de publiciteit vanuit de bibliotheek. De plaatselijke bladen en de Landsmeerse
omroep besteedden ook aandacht aan deze activiteit.
Het concert van 15 -03-2020 kon door Covid 19 niet doorgaan. Via de plaatselijke pers en met
behulp van ludieke cartoons, is het gelukt de bezoekers tijdig te informeren.
Na een lange stilte konden we op 25-10-2020 met voldoende aanpassingen een prachtig concert
presenteren. Hiermee stonden we sterk in de belangstelling . Er waren op dat moment weinig
andere activiteiten die wel door gingen. Onze oplossing van twee concerten met maximaal 30
bezoekers per concert werd met belangstelling gevolgd. Bij een van deze concerten konden we
ook de burgemeester en zijn vrouw welkom heten. Het werd een veilig en geslaagd concert,
dankzij de musici en de zorgvuldig uitgevoerde nageleefde covid maatregelen.
Op 13 december vierden wij ons tweede lustrum. Dit tweede lustrum was aanleiding voor
uitgebreide krantenartikelen in het Kompas en het Noord-Hollands dagblad. Daarnaast was er
een interview met de plaatselijke omroep (de L.O.L.).
Met een koffieconcert hadden we de sponsors en andere ondersteuners van de afgelopen tien
jaar persoonlijk uitgenodigd. Met een kopje koffie en een gebakje werd er genoten van niet alleen
een toespraak van de wethouder van cultuur maar ook van een echt verrassingsconcert. Na
afloop bereikten ons vele dankbetuigingen.
De middag was gereserveerd voor een concert voor twee keer 30 bezoekers, die eveneens
feestelijk werden onthaald.
De concerten waren uitverkocht en trokken veel aandacht omdat ook nu weer was gebleken dat
het in tijden van Covid 19 mogelijk was kwalitatief prachtige concerten te organiseren op een
veilige manier.
Daarnaast hebben we dit jaar veel tijd gestoken in het op een goede manier op de hoogte
brengen van ons publiek over concerten die niet door konden gaan, over de andere manier van
de kaartverkoop en over de regels voor de bezoekers. Hiervoor was er altijd medewerking van de
plaatselijke bladen, de sprekende cartoons van Arend van Dam, de website met informatie en de
mails naar ons in de afgelopen tien jaar opgebouwde klantenbestand.
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Website
In al ons drukwerk en aankondigingen verwijzen we naar onze website. Ria de Boer zorgt voor
het bijhouden en uitbreiden van deze website en van Facebook. Zij neemt ook foto’s en die zet ze
ook op de website/facebook. Zij werkt daartoe samen met Ruud Kruse en Pieter van den Eeden.
Het logo is ongewijzigd gebleven. Ook de lay-out van de posters en programmaboekjes wordt
door Ria geheel verzorgd.
Het is een moeilijk jaar voor ons geweest door de corona beperkingen. Het concert van
15 maart 2020 kon niet doorgaan. De concerten van 25 oktober en ons Lustrumconcert van
13 december konden met flinke aanpassingen wel doorgaan. Het werden korte concerten van
één uur voor 30 mensen.
Dit gold ook voor het feestelijke Lustrumconcert. Twee maal een concert van één uur voor 30
mensen. In verband met het Lustrum was er voor sponsors en vrijwilligers van de Stichting ZCL
nog een extra ‘koffieconcert’. Zoals eerder aangegeven, hebben de coronamaatregelen voor onze
stichting belangrijke financiële gevolgen gehad.

Toekomst
Op het moment dat dit wordt geschreven is er goede hoop dat de geplande concerten in het
volgend seizoen (2021-2022) doorgang zullen kunnen vinden, al bestaat er nog onzekerheid
over het aantal mensen dat ten hoogste in de zaal kan worden toegelaten. Niettemin hebben
wij intussen vijf volledige concerten geprogrammeerd. Terwijl we in de andere seizoenen
vier concerten hadden georganiseerd, hebben we nu er een vijfde aan toegevoegd om de
beperkingen te compenseren die ons door de coronamaatregelen waren opgelegd.
Wij hopen de lijn van de afgelopen jaren weer te kunnen oppakken en onze concerten als
vanouds te kunnen geven. Daarbij gaan we er van uit dat we op ons enthousiaste publiek kunnen
blijven rekenen. De musici spelen graag voor het Landsmeerse publiek omdat zij zich door hen
ten zeerste gestimuleerd voelen. Wij zijn er van overtuigd dat ons publiek, zodra het weer kan, in
groten getale de concerten zal komen bezoeken.
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CONTACT
Pieter van den Eeden

Marijke Ritsma

Jacqueline Poncin

voorzitter

secretaris

public relations

020 4821876

020 4823407

06 41589863

pvdeeden@chello.nl

marijkeritsma@hotmail.com

j.poncin@hetnet.nl

www.zondagmiddagconcerten.nl

Facebook: ‘Zondagmiddagconcerten Landsmeer’

