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Profiel Concerten de Korenwinde
Op 23 juni 1999 werd de Stichting De Korenwinde opgericht. De stichting
is gevestigd in Rhenen en heeft ten doel activiteiten te bevorderen in
Rhenen en omgeving op het gebied van de cultuur en in het bijzonder de
muziekbeoefening.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van
muziekvoorstellingen in de vorm van concerten, door het doen houden
van masterclasses, het organiseren van muziekdagen, het organiseren
van lezingen en andere bijeenkomsten over muziek en aanverwante
kunstuitingen en het hulp geven aan talentvolle musici om het hun
mogelijk te maken in concertvorm te musiceren.
Concerten De Korenwinde heeft een bestuur dat bestaat uit vijf personen.
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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2018-2019 van de Stichting Concerten de Korenwinde. Deze stichting is in
1999 opgericht door een aantal liefhebbers van huisconcerten en bestond in 2019 dus 20 jaar. Dit
jubileum is gepast gevierd met een bijzondere (kinder)voorstelling op 9 maart 2019. Na 20 jaar kan
worden vastgesteld dat de Korenwinde een vaste en eigen plek heeft veroverd op de muziekagenda
van Rhenen en een eigen, dankbaar en trouw publiek heeft gekregen.
Zes voorstellingen per jaar verzorgt de Korenwinde, drie in het najaar en drie in het voorjaar, op haar
vaste locatie De Vlam in Rhenen. Wij bieden een aantrekkelijk programma aan en geven vooral
jonge, startende musici de gelegenheid podiumervaring op te doen. Het geeft voldoening te zien dat
velen de top in Nederland hebben bereikt en dat de Korenwinde al in een vroeg stadium deze
talenten op het programma heeft gehad. Een bijzondere voorstelling was ‘De Grens’ door Ekaterina
Levental, waarbij wij samenwerking hebben gezocht met Amnesty International en een aparte
doelgroep hebben bereikt. De toegangsprijzen zijn in 2018 - 2019 iets aangepast, maar we kunnen nu
de jonge, professionele musici een bijna marktconforme beloning voor hun muzikale bijdrage geven.
De relatie met de gemeente Rhenen is de laatste jaren aanzienlijk verbeterd, niet in de laatste plaats
door haar toenemende belangstelling voor professionele muziekpodia en de betekenis hiervan voor
muziekliefhebbers van binnen en buiten Rhenen. Dit heeft in het verslagjaar in elk geval geleid tot
een incidentele subsidie, waarvan de PR-activiteiten konden worden uitgebreid en iets duurdere
ensembles voor het komende jaar kunnen worden geprogrammeerd. Ook het Fonds Podiumkunsten
was ons goedgezind, evenals de trouwe groep donateurs (hulde!).
Wij kijken uit naar een spannend nieuw seizoen dat, wanneer ik dit schrijf, al aardig is gevorderd.
Just Vlak
Voorzitter
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Evaluatie concerten seizoen 2018-2019
CRACOW TRIO
13 oktober 2018
Barbara Borowicz - klarinet
Jan Kalinowski - cello
Marek Szlezer - piano
werken van Rachmaninov, Friemann, Ewa Fabiańska-Jelińska,
Beethoven, Chopin, Kroschel, Chyrzyński, en Piazolla
Barbara Borowicz, Jan Kalinowski en Marek Szlezer ontmoetten elkaar op de Muziekacademie in
Krakow, waar ze alle drie les geven. Klarinet en cello passen wonderwel goed bij elkaar, hoewel het
repertoire voor deze combinatie van instrumenten niet heel erg groot is. Het repertoire van het
Cracow Trio bestaat vooral uit stukken van Poolse componisten - deels speciaal voor het trio
geschreven. Die Poolse stukken waren zeker interessant, maar lagen niet altijd even makkelijk in het
gehoor. Rachmaninov, Chopin en Beethoven waren echt heel mooi. Het mondeling toelichten van de
stukken ging wat moeizaam, wellicht vanwege taalproblemen.
Helaas stond het prachtige klarinettrio van Brahms niet op het programma; het bleek te duur om
twee klarinetten (een A- en een Bes-) mee te nemen in het vliegtuig.

De Groote Oorlog, een concert in brieven
10 november 2018
Barbara Kozelj - mezzosopraan
Doris Hochscheid - cello
Frans van Ruth - piano
Elmer Schönberger - voordracht

Een pauzeloos programma, ingebed in een doorlopend, met bekend en vooral onbekend
beeldmateriaal geïllustreerd verhaal over muziek en de Eerste Wereldoorlog. Werken van Debussy,
Stravinsky, Vermeulen, Webern en Schönberger. Het was een heel mooi verzorgd programma, mede
door de rode klaprozen op het podium, de verteller aan tafeltje, het indringende verhaal. De pianist
en de celliste waren zeer goed, bovengemiddelde Korenwindekwaliteit. De zangeres was soms te
luid, ondanks de waarschuwing daarop te letten. De werken van Vermeulen en Schönberger waren
niet makkelijk te volgen, maar zeer goed uitgevoerd. Er waren enthousiaste reacties van de
bezoekers, die met velen waren gekomen.
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Dostojevski Strijkkwartet
1 december 2018
Charlotte Basalo Vazquez - viool
Julia Kleinsmann - viool
Lisa Eggen - altviool
Emma Kroon - cello
werken van Beethoven, Mendelssohn en Schnittke
Het Dostojevski Kwartet werd in 2014 opgericht. De naam Dostojevski Kwartet is ontleend aan de
Russische schrijver Fjodor Dostojevski en verwijst naar de plek waar het kwartet is opgericht: de
Dostojevski-singel in Amsterdam. Het Dostojevski Kwartet is een kundig en goed op elkaar afgestemd
kwartet. Beethoven en Mendelssohn klonken prachtig. Het kwartet van Schnittke riep gemengde
reacties op. Het was geen makkelijke kost en het woord 'mooi' was al helemaal niet van toepassing,
maar componisten (hedendaagse, maar ook bijvoorbeeld Beethoven in zijn tijd) componeren niet
voor het 'mooi'. Ze willen met hun werk iets zeggen, iets uitdrukken, en dat kan de rauwe
werkelijkheid zijn en ook als zodanig klinken. Vaak ga je het pas waarderen als je zo'n stuk meerdere
malen hebt gehoord. Overigens is er bij de programmering van jonge musici vaak weinig keuze in wat
ze gaan spelen. Ze hebben een klein repertoire en vaak ook nog maar één programma.

'De Grens'
12 januari 2019
Ekaterina Levental - harp en mezzosopraan

Muziektheatervoorstelling De Grens is gebaseerd op dagboekfragmenten van Ekaterina Levental zelf,
uit de periode waarin ze als 16-jarige vluchteling aankwam in Nederland. De zaal was uitverkocht. 'De
Grens' is een zeer goed in elkaar gestoken performance (tekst, muziek), met misschien alleen wat
weinig muziek. Hier en daar was het zelfs behoorlijk confronterend, waardoor niet iedereen zich er
prettig bij voelde, maar het was een reële spiegel van de wereld waarin wij leven. De voorstelling
beantwoordde goed aan de missie van De Korenwinde: mens, muziek en ontmoeting. Veel mensen
bleven even napraten. Het publiek was zeer tevreden. Amnesty was blij er bij aanwezig te zijn
geweest. Statushouders zijn tot de nazit gebleven. Kortom: een succes.
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BRON Saxofoonkwartet
9 februari 2019
Cameron Millar - sopraansax
Niek Starmans - altsax
Hannah Koob - tenorsax
Adrián Vilaboa Martínez - baritonsax

De naam van het kwartet is geïnspireerd door het originele geluid van Adolphe Sax en de wens zo
dicht mogelijk bij de origine van dat geluid te komen. De saxofoon is pas medio 19e eeuw
uitgevonden, wat betekent dat alle composities van voor die tijd gespeeld op een saxofoon,
bewerkingen zijn. Het programma van het BRON Saxofoonkwartet was een interessante mix van
originele werken (die dan vanzelf min of meer recent gecomponeerd zijn) en bewerkingen van
composities uit oudere tijden (Bach, Beethoven, Mozart). Die Kunst der Fuge van Bach gespeeld door
saxofoonkwartet: de meningen zijn verdeeld, maar het klonk prachtig! Het kwartet gaf blijk van veel
talent, niet alleen in het spelen, maar ook in het toelichten van het programma en de instrumenten.
Er bleven veel mensen na-borrelen. Een fijn concert!

JUBILEUMCONCERT
Kindervoorstelling 'Icarus'
9 maart 2019
Lucas van der Vegt en Valentina Tóth - piano

Op deze voorstelling rustte geen zegen: actrice en pianiste Valentina was ziek, had totaal geen stem
en kon dus niet acteren. Pianospelen kon ze nog wel, dus werd de avond van tevoren het programma
helemaal omgegooid: 'Heksensoep' heette de voorstelling nu en hij werd gespeeld door acteur Lucas
van der Vegt, regisseur Anneleen Lemmers en pianiste Valentina Tóth. Het was onvermijdelijk dat er
veel geïmproviseerd moest worden, en dat deden ze dan ook met verve! De interactie van de acteurs
met de kinderen was erg leuk. Valentina speelde geweldig, het was toegankelijke, klassieke muziek,
die het programma goed ondersteunde. Ondanks het veranderde programma was het een leuke
voorstelling die positief ontvangen is. De aanwezige ouders waren voornamelijk nieuwe bezoekers,
uit de buurt, die de zaal niet kenden. Ze waren positief verrast. Ook de burgemeester was met zijn
vrouw aanwezig. Er waren echter weinig vaste Korenwindebezoekers, jammer. De keuze om het
jubileum met een kindervoorstelling te vieren was bewust gedaan om een ander, jonger publiek te
bereiken. Lucas en Valentina komen graag nog een keer terug om de geplande voorstelling 'Icarus' te
spelen.
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Yan Yang Cai - piano
6 april 2019
werken van Mozart, Debussy, Szymanowski en Chopin

We boften: in maart won Yang Yang de eerste prijs op het Young Pianist Foundation-concours 2019.
Dat zorgde voor een zeer goed gevulde zaal. Het lijstje met gewonnen concoursen is al best lang: In
2006 won Yang Yang op zevenjarige leeftijd de eerste prijs van het Nationaal Concours Jong
Muziektalent. In 2008 behaalde zij de eerste prijs op het Steinway Pianoconcours. In 2013 won Yang
Yang de Junior Finale van de YPF Piano Competition en in 2017 ontving zij de Classic Young Masters
Award. En dan nu de YPF. Toch is Yang Yang beslist geen klavierleeuw(in), wat haar boeit is: hoe je
écht muziek maakt, hoe je met je spel iemands hart kan bereiken. "Ik geloof in de enorme kracht van
de muziek. Ik vind het bijzonder dat ik muziek mag maken, omdat ik het gevoel heb dat ik als het
ware een stuk van mezelf geef".
Haar spel was verfijnd en gracieus. De combinatie van haar klankschoonheid, gevoelige frasering en
uitstekende techniek zorgde voor adembenemende muziek. Magische muziek die mensen raakt.
Vooral door Debussy werd de luisteraar meegevoerd. Yang Yang speelde... op haar sokken,
letterlijk(!), want haar nieuwe schoenen hadden veel te hoge hakken en daar kon ze de pedalen niet
mee bedienen. Een pianiste van wie we zeker nog veel meer gaan horen!

Lenteconcert
12 mei 2019
Venturis Trio:
Pedro Emanuel Pereira - piano
Stella Zake - viool
Marco Danesi – klarinet
werken van Stravinsky, Milhaud, Ives, Bartók
Een programma met uitsluitend werken uit de 20ste eeuw, omdat er eerder voor deze bezetting
nauwelijks is gecomponeerd. Wellicht had het publiek zich hierdoor laten afschrikken, voor veel
mensen staat muziek uit de 20ste eeuw gelijk aan 'moderne muziek'. Bovendien was het Moederdag.
Het maakt veel uit als je de muziek 'live' hoort en ziet spelen. Iets wat je op de radio zou afzetten, is
'live' ineens heel erg boeiend en spannend. Dat effect had dit concert dan ook bij veel mensen. De
interessante toelichting van de musici bij de stukken droeg daaraan bij. De musici waren na afloop
zelf heel enthousiast over het concert. Misschien is zo'n 20ste-eeuws programma voor sommige
mensen even slikken, maar de muziek die gespeeld werd was soms al een eeuw oud! De leden van
het Venturis Trio komen uit Portugal, Letland en Italië, maar kennen elkaar van hun studie aan het
Amsterdams Conservatorium. Ze hebben individueel hun sporen al ruimschoots verdiend en willen
nu de podia bestormen als trio.
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Jaarrekening over de periode 1 augustus 2018 t/m 31 juli 2019
BALANS (bedragen X €1)
31-7-2018

31-7-2019

287
735
10.484
11.505

0
538
12.352
12.890

1
2
3

406
1.782
1.503
3.282
239
2.750
1.544
11.505

406
3285
1.479
3.282
0
2.750
1.689
12.890
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1-8-2017
t/m
31-7-2018

1-8-2018
t/m
31-7-2019

Totaal baten

4.856
1.531
4.049
11
10.447

5.562
1.640
5.166
375
12.743

LASTEN:
Vergoedingen en kosten uitvoerenden
Huur locaties
Netto afschrijvingslasten vleugel
Kosten catering
Publiciteitskosten
Kosten BUMA
Drukwerk en papier
Porti en verzendkosten
Overige exploitatiekosten
Overige bestuurskosten
Overige algemene kosten
Afrondingsverschil
Totaal lasten

6.070
630
227
311
502
269
198
133
303
100
203
-2
8.944

8.097
585
48
456
656
276
428
289
0
394
35
0
11.264

Saldo (= resultaat boekjaar)

1.503

1.479

ACTIVA
Vaste activa (Vleugel)
Vorderingen en vooruitbetaalde kosten
Liquide middelen
Totaal activa
PASSIVA
Kapitaal
Algemene reserve
Resultaat Boekjaar
P.C. Vis Fonds
Piano Fonds
Lening NPB
Kortlopende schulden en vooruit ontvangsten
Totaal passiva

Toelichting

5
6
7

BATEN en LASTENREKENING (bedragen X €1)

BATEN:
Subsidies
Particuliere donaties
Opbrengst concertactiviteiten
Overige inkomsten
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toelichting
8
9
10
11
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Toelichting bij de jaarrekening
Balans
1.Vaste activa
In 2008 is een vleugel met toebehoren aangeschaft. Op de balans is deze gewaardeerd tegen
aankoopwaarde minus de afschrijving, welke lineair in tien jaar plaatsvindt.
Aanschafwaarde

Boekwaarde
31-07-2018
€ 13.773
€ 287,00
(*) zie ook toelichting 6, pianofonds.

Afschrijving
boekjaar 2018/19
€ 287,00 (*)

Boekwaarde
31-07-2019
€ 00,00

Aangezien de piano nu volledig is afgeschreven, is de totale afschrijving tegen de vleugel van de
balans gestreept.
2. Vorderingen en vooruitbetaalde kosten
Deze balanspost omvat het volgende:
Datum: 31-07-2019
Te ontvangen subsidie SKIP
Vooruitbetaalde kosten*
Totaal

€ 315
223
€ 538

*Betreft reeds betaalde programmaboekjes voor seizoen 2019/2020
3.Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kasgeld en banktegoeden:
Datum: 31-7-2019
Kas
Triodos Bank, zakenrekening
ASN Bank, spaarrekening
Totaal

€
214
5.624
6.514
€ 12.352

4.Kapitaal en Reserves
Bij de oprichting van de stichting in 1998 is het beginkapitaal, €406, ingebracht door Ebelien Vis-Bos,
uit schenkingen ter gelegenheid van haar 50ste verjaardag.
Het netto resultaat van een boekjaar wordt ten gunste, c.q. ten laste, van de algemene reserve
gebracht.
5.Fondsen
Het P.C. Vis Fonds is gevormd met een schenking van de heer Vis naar aanleiding van zijn afscheid bij
zijn werkgever. Aan deze schenking zijn voorwaarden verbonden, n.l. dat dit fonds bestemd wordt
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voor die culturele activiteiten, die vernieuwende karakteristieken hebben en niet zonder een
bijdrage van dit fonds doorgang kunnen vinden, een en ander ter beoordeling van het bestuur.
In het boekjaar 2015/16 is uit het fonds een bedrag van € 274 bestemd voor een Bach workshop. In
boekjaar 2018/19 is het fonds niet aangeroerd.
Het pianofonds is in 2007 en 2008 gevormd door subsidies en door schenkingen van particulieren, in
totaal € 11.500. De aanschaf van de vleugel in 2008 is hoofdzakelijk uit dit fonds gefinancierd en de
jaarlijkse afschrijving van de vleugel wordt grotendeels ten laste van het fonds geboekt. In het
onderhavige boekjaar 2018/19 betrof dat een bedrag van € 239,00. Hiermee is de laatste termijn van
het fond betaald (uitgenut) en zal het fonds volgend jaar niet meer op de balans staan.
6.Lening NPB
In september 2008 is een renteloze lening ontvangen van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB
Rhenen, met welke tevens een bruikleenovereenkomst voor de vleugel is aangegaan. De
overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd, tenzij een van
beide partijen de overeenkomst opzegt. In dat geval geldt een opzeggingstermijn van een jaar. De
lening is terug vorderbaar als de bruikleenovereenkomst opgezegd wordt.
7.Kortlopende schulden en vooruit ontvangsten
De specificatie van deze balanspost is als volgt:
Vooruit ontvangen abonnementsgeld 2019-2020
Vooruit ontvangen kaartverkoop 2019-2020
Vooruit ontvangen donatie
Nog te ontvangen factuur (Buma/Stemra)
Geschenkbonnen
Totaal

922
36
602
42
84
1686

Baten en lastenrekening
8.Subsidies
Sinds 01-01-2011 komt Stichting De Korenwinde in aanmerking voor subsidiering door het Fonds
Podiumkunsten. De subsidiebedragen zijn afhankelijk van de financiële resultaten per concert. De
huidige subsidietoekenning loopt tot 31-12-2019. In september 2019 moet nieuwe subsidie worden
aangevraagd. Ook dit jaar heeft de gemeente Rhenen een eenmalige subsidie toegekend van 1.950
euro. Het is niet duidelijk of we voor het komende seizoen wederom een subsidie tegemoet mogen
zien.

Subsidies Fonds Podiumkunsten
Subsidie Stichting Cultuurplatform Rhenen
Dotatie uit P.C. Vis Fonds
Totaal
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Boekjaar 2017/2018
€
2.558
2.298
0
4.856

Boekjaar 2018/2019
€
3.612
1.950
0
5.562

9. Opbrengst Donaties
Het bedrag aan donaties is dit boekjaar weer iets toegenomen ten opzichte van het vorige jaar.
Onderstaand een staatje dat de donaties over de afgelopen jaren weergeeft:
2015 1670
2016 1685
2017 1852 (na correctie in verband met lenteconcert)
2018 1532
2019 1640
Het bedrag aan donaties lijkt vooralsnog niet af te nemen.
10. Opbrengst concertactiviteiten
De opbrengst van de concertactiviteiten bestaat voornamelijk uit inkomsten uit seizoensabonnementen en losse kaartverkoop
11. Overige inkomsten
Dit bedrag bestaat vooral uit een overboeking van een gereserveerd bedrag voor de betaling van de
pianist van het lenteconcert van 2015. Hoewel we de pianist meerdere herinneringen hebben
gestuurd wil hij geen factuur indienen, daarom is besloten het bedrag aan de inkomsten toe te
voegen. In principe behoudt de pianist het recht om het bedrag te vorderen tot aan 2025.
12.Publiciteitskosten
Het bestuur van de Korenwinde heeft besloten om de van de gemeente Rhenen verkregen subsidie
te gebruiken voor promotiedoeleinden. Vorig jaar was al een beachflag aangeschaft. Dit jaar is een
nieuwe banner aangeschaft en we hebben besloten om partner te worden van RBT zodat we ook via
hun facebookpagina en via hun website te vinden zijn. Voor het jubileumconcert hebben we extra
flyers laten drukken. En tenslotte hebben we de website moeten laten aanpassen omdat deze
verouderd was.
De totale som van publiciteitskosten komt als volgt tot stand:
Flyers (jubileumconcert)
Partner RBT
Banner
Facebook
Website
Totaal
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€
50
152
60
70
324
656

Concertactiviteiten 2015-2018
2017-2018

Eke Simons – piano, Konstantyn Napolov – percussie.'Keyboards'
Pieter van Loenen – viool en Tobias Borsboom – piano
Ruth Carasso – verteller en Jacobus den Herder – piano. 'Satire en Melodrama'
Duo Bilitis. 'Ballade Slave'
Musica Batavia. 'Voor Speelmeesters en Liefhebbers', Muziek uit de Lage Landen
Caspar Vos – piano
Iris van Nuland – cello en Andrea Vasi – piano. 'Lenteconcert'

2016-2017

Babylon String Quartet
Eleonore Pameijer – fluit, Ralph Rousseau - viola da gamba
Peter de Groot – contratenor, Michiel Niessen - luit en vihuela. 'Winterreise'
Dividivi3
Berlage Saxophone Quartet, Jan Brokken – verteller. 'De weg naar de vrijheid'
The Guitar Connection
Thomas Beijer – piano. Documentaireconcert
Aleksandra Kaspera – cello, Patricia de la Vega – piano. 'Lenteconcert'

2015-2016

Pianoduo Blaak: Martijn en Stefan Blaak
Joris van den Berg - cello en Martijn Willers - piano
Animato Strijkkwartet: Shin Sihan en Tim Brackman - viool, Elisa Karen Tavenier altviool en Pieter de Koe – cello
Workshop ‘Bach spelen’ door Marjan Banis en Bert Honig van Blokfluitkwartet BRISK
'Brisk speelt Bach' door Blofluitkwartet BRISK; concert in samenwerking met klassiek
aan de Rijn
Trio Escapada: Emma Breedveld - viool, Bence Huszár- cello en Sebastiaan van Delft piano
Ekaterina Levental - mezzosopraan en Maurice Lammerts van Bueren - piano
Stephan Harsono – piano en Satriya Krisna – tenor (Lenteconcert)

Alle concertactiviteiten vanaf de oprichting van De Korenwinde (1999) zijn te vinden op onze
website: http://www.korenwinde.nl
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