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Profiel Concerten de Korenwinde
Op 23 juni 1999 werd 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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Voorwoord
Het seizoen 2019-2020 heeft als gevolg van de coronacrisis voor de Stichting
Concerten de Korenwinde een geheel andere afloop gekregen dan voorzien. Het
concert van 21 maart 2020 en het lenteconcert moesten helaas worden afgelast. We
hebben ons echter snel ingesteld op de anderhalvemeter-concerten en konden al op
20 juni voor 30 bezoekers een concert in De Vlam organiseren, als een van de eersten
in Nederland. Winterreise van Franz Schubert werd uitgevoerd door Peter
Gijsbertsen, tenor, en Hans Eijsackers, piano. Zelfs de landelijke pers (NRC) kwam
erop af en publiceerde een zeer positieve recensie.
De Korenwinde is een vaste waarde in het professionele muziekaanbod in Rhenen en
omstreken. Het krijgt steun van het Fonds Podiumkunsten en van de gemeente
Rhenen. Dat is ook wel nodig om aan de uitvoerende musici een redelijke gage uit te
betalen en een klein verlies op de concerten op te vangen. De Korenwinde verzorgt
zes voorstellingen per jaar, drie in het najaar en drie in het voorjaar. Haar vaste
locatie, gebouw De Vlam in Rhenen, wordt regelmatig aan de tijd aangepast en is
thans een mooie locatie met een uitstekende akoestiek. Dat dat door het publiek
gewaardeerd wordt blijkt o.a. door de toenemende belangstelling voor onze
concerten.
Bestuurslid Hans Ideler heeft na 20 jaar het bestuur verlaten. Zijn ruim 100 zeer
gevarieerde en kleurrijke posters voor de concerten vormen een belangrijke
nalatenschap en geven een goede indruk van wat De Korenwinde in de afgelopen 20
jaar aan concerten heeft georganiseerd. Tom Heger heeft hem inmiddels opgevolgd.
Door het afgelasten van twee voorstellingen, levert de jaarrekening een batig saldo
op, maar dit zal worden gebruikt om de vermoedelijk verliesgevende voorstellingen
in het komende seizoen te financieren. Gebouw De Vlam is heel geschikt voor het
thans toegestane aantal van 30 bezoekers volgens de richtlijnen van het RIVM. Door
een concert tweemaal uit te voeren hopen we toch onze vaste bezoekers te kunnen
blijven ontvangen.
Wij kijken uit naar een nieuw seizoen dat extra spannend is vanwege de ‘corona’
perikelen.
Just Vlak
Voorzitter
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Evaluatie concerten seizoen 2019-2020

zaterdag 12 oktober 2019
Prokofjev: Muzikale Dagboeken, werken van Prokofjev en Denisov
Abbie de Quant - fluit
Maarten den Hengst - piano
Carel Alphenaar – voordracht

Een programma rond de Russische componist Sergei Prokofjev (1891-1953). Zijn
muziek werd afgewisseld met de voordracht van fragmenten uit de dagboeken van
Prokofjev. Die leverden een verrassend beeld op van Prokofjevs denk- en
gevoelswereld tijdens de Russische Revolutie. Het was een prachtige uitvoering
waarbij fluit en piano soms leken te versmelten. De voorgedragen teksten sloten
mooi aan bij de muziek. Naast werk van Prokofjev klonk er ook een fluitsonate van de
non-conformistische Russische componist Edison Denisov (1929 - 1996). De akoestiek
in de Vlam was prima, ook volgens de musici. Ongeveer 40 bezoekers, veel nieuwe
gezichten. De musici waren lovend over publiek en ontvangst.
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zaterdag 9 november 2019
Pianosonates van Haydn, Grieg, Medtner en Suprana
Felix Justin – piano

De Indonesische pianist Felix Justin - afgestudeerd aan het Conservatorium van
Utrecht - geeft sinds ruim een jaar les in Rhenen in de pianopraktijk van Lisette van
de Loo. Om zijn verblijfsvergunning te kunnen verlengen had hij optredens nodig. Een
verzoek waar wij natuurlijk graag aan voldeden. Het was mede vanwege Felix'
bekendheid in Rhenen een goed bezocht concert. Felix Justin is geen toppianist maar
de uitvoering was plezierig, met een leuke toelichting bij de verschillende sonates. De
uitgekozen sonate van Haydn was meteen de allermoeilijkste, met hier en daar wel
wat schoonheidsfoutjes. Felix had bewust voor dit stuk gekozen om het als uitdaging
aan zijn repertoire toe te kunnen voegen. Veel affiniteit toonde Felix met het stuk van
zijn landgenoot Suprana. Felix gaf aan van het concert en het fijne publiek genoten te
hebben. Overigens is zijn verblijfsvergunning daadwerkelijk verlengd.
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zaterdag 7 december 2019
Pianotrio's van Haydn, Schumann en Dvořák (Dumky)
SONOS Pianotrio:
Caspar Vos - piano
Cordelia Paw - viool
Ketevan Roinishvili – cello

Het Sonos Trio is ontstaan vanuit een gezamenlijke passie voor kamermuziek en een
sterke muzikale chemie onderling. Het pianotrio is voor de drie musici de ideale
combinatie omdat de individuele instrumenten samen een perfecte balans vormen.
Daarnaast is het repertoire voor pianotrio ongelofelijk rijk. Het concert kreeg zeer
lovende kritieken vanuit het publiek. Het SONOS Trio is een trio van hoog niveau, dat
was duidelijk. Het prachtige, opzwepende en melancholieke Dumky Trio van Antonín
Dvořák is altijd een groot succes en werd bijzonder goed gespeeld. Caspar Vos gaf aan
het erg leuk te vinden om in De Vlam op te treden vanwege het directe contact met
het publiek. Het blijkt dat dit soort ervaringen onder musici rondzingen, en dat ze
graag bij ons willen optreden.
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zaterdag 18 januari 2020
Briljante sonates uit de barok: werken van Fontana, Castello, Biber, Muffat, Corelli,
Bach en Leclair.
Pieter-Jan Belder - klavecimbel
Rie Kimura – barokviool

Rie en Pieter-Jan concentreren zich op het buitengewone repertoire van de
vioolsonates met klavierbegeleiding uit de 18e en het begin van de 19e eeuw. Door
zich te richten op de retorische eigenschappen die ook deze kamermuziek kenmerkt
heeft hun spel een grote vitaliteit en intensiteit. Het was een erg mooi concert. Ook
dit duo behoort tot de top. De muziek werd verrassend goed ontvangen. We dachten
dat dit concert met barokmuziek voor een beperkte kring liefhebbers zou zijn, maar
die bleken dus in ruime mate aanwezig. Wel was er een kleine programmawijziging:
Rie kon wegens te weinig voorbereidingstijd de Chaconne van Bach niet spelen, wat
door Pieter-Jan werd opgevangen met een werk van Bach voor solo-klavecimbel.
Behalve klavecinist is Pieter-Jan Belder ook een gerenommeerd pianofortespeler. We
hopen dat hij nog een keer terug wil komen om pianoforte te spelen.

7

zaterdag 22 februari 2020
Oudere en nieuwe tangomuziek
Tango Alidado:
Françoise van Varsseveld - viool
Mariken Zandvliet - piano
Lucas Stam - cello
Gert Wantenaar – bandoneon

Het professionele Amsterdamse ensemble 'Tango Aliado' is gefascineerd door de
kracht van het ritme in de tango. De leden hebben een verschillende muzikale
achtergrond, variërend van klassieke muziek tot lichte- en wereldmuziek.
Eind 19e-eeuw waren de steden aan de Río de la Plata een grote smeltkroes van
verschillende culturen, die ieder hun eigen soort muziek inbrachten. Ritmes uit de
habanera, milonga, candombe en tangowals vloeiden samen in de veelzijdige
tangomuziek. Tango Aliado speelde vooral oudere klassieke tango’s van onder andere
Pugliese, Canaro, de Caro en Piazzolla, maar ook nieuwe tango’s van Cosentino en
Wantenaar. Het publiek genoot. Ook al is het geen klassieke muziek in de letterlijke
zin van het woord, een concert als dit past wel heel goed bij De Korenwinde.
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zaterdag 21 maart 2020
Oorspronkelijk zou op deze dag het JEU Trio optreden, maar om persoonlijke redenen kon
dat niet doorgaan. Ze komen nu in seizoen 2020 - 2021 spelen.
Als vervanging hadden we niemand minder dan het Duo Mader/Papandreopoulos (Andreas
Mader - saxofoon en Christos Papandreopoulos - piano) uitgenodigd. Helaas gooide Covid-19
roet in het eten. Met groepen mensen samenkomen was niet meer toegestaan. We hebben
het concert moeten afzeggen, evenals het geplande Lenteconcert op 10 mei met pianist
Shane van Neerden. Dankzij het feit dat onze donateurs geen compensatie hoefden van het
abonnementsgeld konden we de gedupeerde musici toch 50% van het afgesproken
honorarium uitbetalen. Hopelijk kunnen we hen in een ander seizoen nog eens uitnodigen.

zaterdag 20 juni 2020
Winterreise - Franz Schubert

Vanaf het moment dat bekend werd dat na 1 juni de concertzalen weer open mochten, zij
het met de nodige beperkingen, is De Korenwinde naarstig bezig geweest de mogelijkheden
van een extra anderhalvemeterconcert in De Vlam te onderzoeken. De Vlam ziet er ook met
30 mensen op anderhalve meter nog goed gevuld uit. Door een toeval vonden we niemand
minder dan Peter Gijsbertsen - tenor en Hans Eijsackers - piano bereid op te komen treden.
Op het programma 'Winterreise' van Schubert. Daarmee was het concert een primeur, dat
zelfs een mooie recensie in de NRC opleverde. Kleine zalen zijn onder de nieuwe
omstandigheden in het voordeel. Het was een prachtige uitvoering, waar publiek en
uitvoerenden van hebben genoten. Iedereen was blij dat er weer een concert was, het was
een week van tevoren al uitverkocht. De organisatie verliep goed onder de nieuwe regels.
Helaas is catering niet mogelijk, waardoor het Korenwinde-element 'ontmoeting' voorlopig
helaas niet tot zijn recht kan komen.
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Jaarrekening over de periode 1 augustus 2019 t/m 31 juli 2020
BALANS
31-7-2020

31-7-2019 Toelichting

Activa
Kas
Triodos bankrekening
ASN Bank - spaarrekening
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten
Totaal Activa

154,00
9.273,06
6.515,31
0,00
4,50
15.946,87

213,70
5.624,43
6.513,58
315
370,22
13.036,93

Passiva
Kapitaal
Algemene reserve
P.C. Vis fonds
Pianofonds
Lening NPB Rhenen
Vooruitontvangen abonnementsgelden
Vooruitontvangen donaties
Vooruitontvangen kaartverkoop
Vooruitontvangen overig
Geschenkbonnen
Nog te ontvangen facturen
Totaal Passiva

406,00
4.971,01
3.281,86
1.500,00
2.750,00
584,00
42,00
108,00
2.000,00
84,00
220,00
15.946,87

406,00
4.910,00
3.281,86
0,00
2.750,00
920,00
602,22
36,00
4,50
84,00
42,35
13.036,93
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4
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BATEN en LASTEN-rekening
2019-2020
Lasten
Vergoeding uitvoerenden
Administratiekosten verloning
BUMA kosten
Diverse kosten musici
Concertkaartjes en -programma's
Huur locaties
Cateringkosten
Kosten folders en flyers
Lidmaatschap RBT
Websitekosten
Kosten Facebook
Bestuurskosten
Portokosten folders
Overige verzendkosten
Saldo afschrijving vleugel
Bankkosten
Cango - transactiekosten
e-boekhouden, kosten
Kosten Sum Up
Diverse kosten
Saldo lasten
Baten
Opbrengst kaartverkoop
Opbrengst abonnementen
Opbrengst catering
Overige opbrengsten concerten
Subsidies
Donaties
Diverse baten
Ontvangen rente
Saldo Baten
Eindresultaat
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6.677,00
10,89
129,76
154,93
14,00
515,00
164,35
255,13
75,00
145,00
40,00
147,02
16,40
143,58
49,50
138,00
21,91
55,35
8.752,82

3.012,00
1.440,00
105,60

2018-2019
7.797,21
28,29
275,17
271,36
16,00
585,00
455,78
520,75
151,25
325,97
69,98
67,06
141,57

Toelichting
6

7
8
9
10

47,25
121,28
68,23
138,00
11
35,28
11.115,43

3.861,00
1.889,00
4,50
1,73
10.313,83

2.724,00
2.074,00
67,20
300,00
5.562,00
1.639,98
371,00
3,56
12.741,74

1.561,01

1.626,31
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13
14
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Toelichting bij de jaarrekening 2019/2020 (01-08-2019 t/m 31-07-2020)
Balans
1. P.C. Visfonds
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, nl. dat dit
fonds bestemd wordt 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 boekjaar 2019/2020 is het fonds niet aangesproken.
2. Pianofonds
Het afgelopen boekjaar is de vleugel (Pleyel) geheel afgeschreven, daarom wil het bestuur
met ingang van het boekjaar 2020-2021 een fonds creëren als voorziening voor kosten aan
de piano zoals renovatie of vervanging.
3. 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 terugvorderbaar als de
bruikleenovereenkomst opgezegd wordt.
4. Vooruitontvangen overig
Deze balanspost omvat een subsidie van 2000 euro van de gemeente Rhenen ten behoeve
van boekjaar 2020-2021.
5. Nog te ontvangen facturen
Deze post omvat de volgende boekingen:
Kosten website, reservering
Kosten lidmaatschap RBT, reservering
Totaal

145,00
75,00
220,00

Baten en lastenrekening
6. Vergoeding uitvoerenden
Als gevolg van de coronacrisis zijn twee concerten gecanceld. Van één concert is de helft van
de afgesproken gage aan de uitvoerenden betaald uit giften, ontstaan doordat de
abonnementhouders het geld voor het laatste concert niet opeisten.
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7. Cateringkosten
Aangezien door de corona-uitbraak het Lenteconcert afgezegd moest worden, vallen de
cateringkosten aanzienlijk lager uit dan in andere jaren.
8. Kosten folder en flyers
Deze kosten zijn in het seizoen 2019-2020 aanzienlijk lager dan in het vorige seizoen. Het
vorige seizoen hadden we extra kosten gemaakt in verband met de promotie van het
jubileumconcert.
9. Lidmaatschap RBT
Dit bedraagt 151,25 euro per jaar. Het RBT heeft echter besloten om in verband met de
corona-uitbraak korting te verlenen (50%).
10. Websitekosten
Dit zijn de reguliere kosten per jaar, afgelopen jaar zijn er geen extra kosten gemaakt.
11. Kosten Sum Up
De Korenwinde heeft een pin-apparaat aangeschaft ten behoeve van kaartverkoop aan de
deur. De kostprijs van dit pinapparaat en de transactiekosten vormen samen deze
balanspost.
12. Opbrengst abonnementen en losse kaartverkoop
In zijn algemeenheid is de opbrengst van abonnementen het afgelopen seizoen lager dan in
het seizoen hiervoor. Een deel van de inkomsten uit abonnementen is geboekt als gift in
verband met de gecancelde voorstelling in maart. Het bedrag was 288 euro en dat maakt
dus een deel van het verschil goed. De losse kaartverkoop is iets gestegen ten opzichte van
vorig seizoen; per saldo is de opbrengst van abonnementen en losse kaarten ongeveer gelijk
aan die van vorig jaar.
13. Overige opbrengsten concerten
Onder deze post worden de giften geboekt die bij het lenteconcert binnen komen.
Aangezien dit jaar het lenteconcert niet is doorgegaan is deze post nul.
14. 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. Dit jaar heeft Fonds Podiumkunsten een extra subsidie uitgekeerd in verband met
de Corona-uitbraak.
Subsidie concerten
2.761,00
Extra subsidie ivm Corona
1.100,00
Totaal
3.861,00
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15. Donaties
Het bedrag donaties bestaat uit de gebruikelijke ontvangen donaties, met daarbij opgeteld
het bedrag aan niet geclaimde abonnementsgelden dat als donatie geboekt is naar
aanleiding van het gecancelde concert in maart. De opbrengst hiervan is aan de musici
gedoneerd als tegemoetkoming voor de gederfde inkomsten.
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Concertactviteiten 2016-2019
2018-2019

Cracow Trio
De Groote Oorlog
Dostojevski Strijkkwartet
‘De Grens’ met Ekaterina Levental
BRON Saxofoonkwartet
JUBILEUMCONCERT t.g.v. 20 jaar Korenwinde: ‘Icarus’
Yang Yang Cai – piano
Venturis Trio – ‘Lenteconcert’

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
Duo Bilitis. 'Ballade Slave'
Musica Batavia. 'Voor Speelmeesters en Liefhebbers'
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'
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