
JAARVERSLAG 2017 
 

1. DOELSTELLINGEN 

De Stichting Margaretha Consort is opgericht in Assen in 2009 en heeft als doelstelling 

het uitvoeren van oude muziek onder leiding van vakspecialisten, in de meest 

uitgebreide zin des woords. 

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

- het organiseren van projecten met zangers en instrumentalisten 

- het geven van concerten voor een breed publiek 

- het verkopen van kaartjes   

- het aanschrijven van fondsen om deze projecten te kunnen bekostigen 

De stichting is aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), 

zodat uw bijdrage fiscaal aftrekbaar is. De stichting geeft u gaarne nadere informatie 

over schenken en nalaten. 

 

2. SAMENSTELLING BESTUUR 

Het bestuur bestaat uit 4 leden en een adviseur: 

R. Lagerburg – voorzitter 

H. Hansma – secretaris, comunicatie en PR 

C. Sturing – penningmeester 

M. Broekroelofs – artistiek leider 

M. Visscher – algemeen adviseur 

 

3. ALGEMEEN 

Het bestuur is in 2017 een aantal keren bijeengeweest. De vergaderingen vonden plaats 

in Huis ter Heide. Daarnaast heeft regelmatig onderling overleg via telefoon, skype of E-

mail plaatsgevonden. Het bestuur onderhoudt nauw onderling contact.  

  



 

4. ACTIVITEITEN 

2017 was een jaar met een tweetal projecten:  

Maart 2017  Johannes Passion  

December 2017 Christette 

  

5. SUBSIDIES 

Deze projecten konden doorgang vinden dankzij de volgende subsidiënten: 

- Prins Bernhard Cultuurfonds 

- Gravin van Bylandtstichting  

Ook is het bestuur zeer erkentelijk voor de bijdragen aan de projecten door particuliere 

sponsoren en adverteerders: 

- Noorderstaete Rentmeesters te Assen    

- Noordelijk Akoestisch Adviesbureau te Assen 

 

 

6. VOORUITBLIK 2018 

Voor het jaar 2018 staan een aantal nieuwe projecten op stapel: 

Maart 2018  Johannes Passion 

April 2018  Italian Love 

Mei 2018  Opname A German Christmas 

Juni 2018  Muziek en verhalen, festival Veenhuizen 

Juli 2018   Verrassend Vivaldi 

December 2018 A German Christmas 

 

7. VRIENDEN 

In 2015 is een vriendenactie op touw gezet waarmee we de achterban van het 

Margaretha Consort vragen om een jaarlijkse vaste bijdrage. Zo zijn we ieder jaar 

verzekerd van een vast bedrag om onze projecten doorgang te laten vinden. Ook in 2017 

zijn er weer enkele vrienden bijgekomen omdat ze het Consort een warm hart toedragen 

en weten dat het nog steeds zwaar weer is in cultuurland. Wij zijn onze vrienden 



daarvoor zeer erkentelijk. Ook wordt er zowel regelmatig als incidenteel door bedrijven 

een bedrag gedoneerd, hetgeen mede door onze ANBI-status aantrekkelijk is.  

 

8. NAWOORD 

Gelukkig leeft er een breed gedragen ambitie om ook in 2017 en volgende jaren het 

Margaretha Consort een belangrijke plaats te geven in Noord Nederland maar ook 

verder in den lande. Het ensemble is klein, fijn, ambititeus en van een hoge kwaliteit. Een 

ensemble waar muziek in zit dus! 

In deze tijden van culturele terugloop wordt meer en meer duidelijk geworden dat de 

overheid steeds minder meedenkt en meeleeft, en dat het dus aankomt op de 

inventiviteit en de inzet van onze vrijwilligers en onszelf als we de oude muziek willen 

laten blijven bruisen. We zijn eenieder die deze goede zaak ook in 2017 verder wil 

brengen nu al dankbaar. Het is meer dan de moeite waard en bovendien onontbeerlijk. 

 

Bestuur Stichting Margaretha Consort 


