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ANBI: 

De Stichting Vrienden van de Schola Cantorum van de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan is 

een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Stichting voldoet aan de eisen die 

daaraan door de fiscus worden gesteld. 

 

De naam van de instelling: 

Stichting Vrienden van de Schola Cantorum van de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan. 

 

Het RSIN/fiscaal nummer: 

816693018 

 

Contactgegevens en postadres: 

Dhr. R. Vriens (secretaris)  

Anjervallei 72, 5237 LE ’s-Hertogenbosch  

KvK: 41081110  

E-mail: stichtingvrienden@hotmail.com  

Telefoonnummer secretaris: 06-38 25 51 09  

 

Doelstelling: 

In de statuten van “de Stichting Vrienden van de Schola Cantorum” is onder meer de 

doelstelling van de stichting opgenomen. Deze is als volgt omschreven:  

1. De stichting heeft ten doel een financiële bijdrage te leveren aan de instandhouding 

van de Schola Cantorum “Die Sangeren Onser Liever Vrouwen”, het kathedrale koor 

van de Sint-Jan in Den Bosch. Daarbij heeft de zorg voor de opleiding van de jeugd de 

hoogste prioriteit alsmede de permanente muzikale vorming van de volwassenen. 

Incidenteel kan de stichting bijdragen in specifieke projecten van de Schola Cantorum.  

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gelden en andere 

zaken te verzamelen die ter beschikking gesteld kunnen worden aan de Schola 

Cantorum.  

Hiermee streeft onze stichting na om in de breedste zin van het woord het eeuwenoude 

culturele erfgoed verbonden aan en met de kathedrale basiliek van Sint Jan te waarborgen 

voor de toekomst. 

 

Bestuurssamenstelling: 

Het bestuur bestaat uit 5 leden. De voorzitter, de proost van de Schola Cantorum, secretaris en 

de penningmeester: 

• Voorzitter: Dhr. Mr. F.E.A.M. Sassen  

• Secretaris: Dhr. R. Vriens  

• Penningmeester: Dhr. E. van Dijk. De penningmeester wordt bijgestaan door 

financieel adviseur Dhr. B. van der Sterren  

• Algemeen bestuurslid (tevens Proost van de Schola Cantorum): Dhr. H. Meinders 
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Beloningenbeleid: 

De bestuursfuncties zijn onbezoldigde functies 

 

Beleidsplan 2021-2025: 

De Stichting Vrienden van de Schola Cantorum zal haar doelstelling trachten te 

verwezenlijken door het scheppen van een gezond stabiel financieel kader voor dekking van 

met name de opleidingskosten van de jeugd en volwassenen van het koor door…  

• het bestaande vriendenbestand zo veel mogelijk in stand te houden en te bewegen een 

minimale bijdrage te geven van € 50,- per jaar en deze bijdrage vast te leggen voor vijf 

jaar middels de periodieke schenkingen waardoor een meer structurele inkomstenbron 

wordt gewaarborgd;  

• het werven van nieuwe vrienden middels jaarlijkse bijdragen en periodieke 

schenkingen van 5 jaar of langer zodat ze een min of meer structurele financiële 

bijdrage leveren aan de Stichting Vrienden. Deze nieuwe leden worden geworven 

onder familieleden en bekenden van de Scholaleden, Scholabetrokkenen, frequente 

bezoekers van de Sint-Jan en bezoekers van concerten die de Schola geeft;  

• het werven van middelen bij gemeentelijke en andere overheden voor een structurele 

inkomensbron voor de hooggekwalificeerde A.M.V.- jeugdopleiding (Algemene 

Muzikale Vorming);  

• het werven van middelen t.b.v. specifieke projecten bij subsidiënten en sponsoren; 

• het houden van collectes na afloop van missen in de Sint-Jan. Deze vinden een aantal 

keer per jaar plaats, na afloop van kerkelijke hoogfeesten als Kerstmis en Pasen.  

 

Overige aandachtspunten voor de periode 2021-2025: 

• Met de corona pandemie vers in het geheugen wordt er door de stichting de nadruk 

gelegd op de manier waarop de Schola hier uit kan komen en waarbij we zeker willen 

stellen dat dit stuk cultuur toekomstbestendig voort blijft bestaan.  

• Waar de stichting eerder vooral de nadruk heeft gelegd op het financieren van de 

opleiding van de jeugd zien we voor de toekomst dat het culturele aspect een steeds 

grotere rol krijgt. In de aan verandering onderhevige wereld om ons heen wordt de 

culturele waarde van waar het koor voor staat steeds groter en belangrijker. Zodoende 

wil de stichting aandacht schenken aan het aantrekkelijk houden ook voor de 

volwassen zangers dmv bijvoorbeeld stemvorming, projecten en een 

compositieopdracht.   

• In het kerkelijk jaar dat eind 2023 begint en tot eind 2024 duurt vieren we de 

bijzondere situatie van 750 jaar koorzang vanuit de Sint Janskathedraal. Hiervoor is 

een speciaal projectteam samengesteld dat aan een uitgebreid programma werkt met 
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diverse activiteiten gedurende dat jaar. Tal van bijzondere activiteiten zullen in dit 

jubileumjaar worden ontplooid, deels door de Schola zelf maar ook door andere 

muzikale evenementen naar de stad en de kathedraal te trekken. Gedacht wordt aan 

een compositieopdracht, workshops, de bossche koorboeken, een jubileumreis, 

uitwisselingen met andere (kathedrale) koren, een reünie en een afsluitend concert. Als 

stichting zullen wij hierbij ook een bijdrage leveren, zowel organisatorisch als 

financieel.  

• De kovels voor zowel volwassenen als kinderen waren dringend aan vervanging toe. 

Middels fondsenwerving heeft onze stichting gelden verzameld om de huidige kovels 

(gefaseerd) te vervangen, de kinderkovels waren gereed in 2021 en in 2022 volgen de 

kovels voor de  volwassenen. 

• Een piano in één van de 3 repetitieruimtes is dringend aan vervanging toe. In de 

komende periode hopen we deze piano te kunnen aanschaffen. 

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten  

 

• Het bestuur van de stichting “Vrienden van de Schola Cantorum van Sint Jan” kwam 

alleen formeel bijeen in mei. Als gevolg van de Corona crisis werd er daarnaast 

regelmatig overleg gevoerd tussen de diverse bestuursleden en de Schola Cantorum. 

 

• T.b.v. de communicatie met onze donateurs is er ook in 2021 twee keer de 

zogenaamde “Vriendenwijzer” verschenen met informatie over het programma van de 

Schola Cantorum en andere Scholagerelateerde zaken. Voor de werving van nieuwe 

Vrienden wordt er gebruik gemaakt van een fraaie folder die in de kathedraal ligt en 

bij speciale gelegenheden ter hand gesteld wordt. 

 

• Op Omroep Brabant is in 2019 een serie van 10 korte documentaires over de Schola 

uitgezonden en dat heeft tot de nodige aandacht en publiciteit geleid. In 2020 is er 

daarnaast gewerkt aan een langere documentaire, maar de presentatie ervan zou in 

2021 plaatsvinden. Deze presentatie heeft plaatsgevonden al was dit in bescheiden en 

besloten kring en is het toekomstige doel nog enigszins onzeker. 
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Financiële verantwoording: 

 

 
 

 

Stichting Vrienden van de Schola Cantorum van de Kathedrale Basiliek van Sint Jan 

Financiele Toelichting 2021: 

 

• Het bestuur legt haar hoogste prioriteit op haar primaire doelstellig de financiële 

ondersteuning van de opleiding van de jeugd. Door gulle gaven van subsidiënten, 

donaties door instellingen en donaties van vrienden kon een kleine buffer worden 

gecreëerd. Graag verwijzen wij naar de balans en de staat van baten en lasten.    

 

• Het bestuur van de Schola Cantorum heeft een verzoek ingediend om gelden te 

verwerven voor de aanschaf van nieuwe koorkleding (kovels) voor het koor. Die 

investering vergt een investering van ruim € 50.000, =. Omdat het kerkbestuur van de 

Sint Jan niet over voldoende middelen daarvoor beschikt heeft onze stichting positief 

op de vraag gereageerd; wel onder de voorwaarde dat de primaire doelstelling van 

onze stichting niet in het gedrang komt.  Het proces van de aanschaf, productie en 

levering is inmiddels in volle gang en wordt naar verwachting in 2022 afgerond. 
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• Voor het aanstaand jubileumjaar van 750 jaar koorzang vanuit de Sint jan is een 

aanzienlijke reservering opgenomen van € 10.000, =. 

 

 

Vught, maart 2022 

E. van Dijk, penningmeester 


