BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN DE RESIDENTIE BACHENSEMBLES 2016-2020
Doelstelling van de Stichting. De Stichting Vrienden van de Residentie Bachensembles (SV-RBE) heeft
tot doel het (financieel) ondersteunen van het Residentie Bachkoor (RBK), het Residentie Kamerkoor
(RKK), het Residentie Bachorkest (RBO) en de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk (SCK), alle
gevestigd in Den Haag. Deze doelstelling wordt gerealiseerd via het werven van donateurs
(“Vrienden”) en het ter beschikking stellen aan het RBK, het RKK, het RBO en SCK van financiële
bijdragen uit de door de donateurs ingebrachte inkomsten. Incidenteel ontvangt de SV-RBE extra
inkomsten, bijvoorbeeld uit nalatenschappen. Bij de financiële ondersteuning staan de muzikale
prestaties van de koren en het orkest voorop.
De koren en het orkest: ambities en samenwerking
De koren, het orkest en de SCK zijn, onder de naam “Residentie Bachensembles”, een
samenwerkingsverband aangegaan om de hoge artistieke ambities te kunnen realiseren.
Hoge kwaliteit van de koorzang (de koren bestaan uit amateurs) is ook van algemeen belang voor het
Haags muziekleven, waarbinnen de ensembles een bijzondere positie innemen. Zo zingt het RBK
regelmatig op professioneel niveau met het Residentie Orkest. De cantatediensten met de beide
koren in de Kloosterkerk hebben ook bekendheid buiten Den Haag. Mede dankzij de bijdragen van de
SV-RBE hebben de, ook door de gemeente Den Haag gesteunde, initiatieven tot samenwerking met
andere Haagse koren en orkesten een impuls gekregen met succesvolle, drukbezochte uitvoeringen
in Den Haag en daarbuiten (o.a. in het Concertgebouw in Amsterdam). Beide koren zongen
verschillende keren bij plechtigheden van het Koninklijk Huis. In 2012 was HM Koningin Beatrix gast
bij het jubileumconcert van de ensembles.
Het gemiddelde aantal bezoekers per jaar aan de concerten en de Cantatediensten bedraagt
tenminste 15.000.
Werving van nieuwe Vrienden
De Vrienden zijn onmisbaar voor het voortbestaan van de koren en het orkest. Daarom is het werven
van nieuwe Vrienden van groot belang. Ook de komende jaren zullen de wervingsacties binnen de
koren, bij concerten, op de Haagse Uitmarkt en via publiciteitscampagnes worden voortgezet.
Wat doet de SV-RBE voor de ensembles?
De financiële bijdragen komen ten goede aan de uitvoeringen van de ensembles, met name aan het
bevorderen en behouden van de kwaliteit van de muzikale prestaties. Het beleid m.b.t. een
evenwichtige verdeling van de donatiegelden over de koren en het orkest wordt voortgezet. Zo
worden bijdragen verleend voor het inhuren van goede solisten, grotere orkestbezettingen en voor
bijzondere muzikale en educatieprojecten. Verdere samenwerking van de koren met andere Haagse
koren en orkesten zal door de SV-RBE worden gestimuleerd.
Uit de Vriendenbijdragen worden ook uitgaven voor duur orkestmateriaal zoals een kistorgel,
muzieklessenaars en bladmuziek gefinancierd. Incidenteel kan worden bijgedragen aan kosten voor
een opdracht voor een compositie van nieuwe muziek, stemvormingsworkshops, buitenlandse
concerten en inleidende lezingen voorafgaande aan concerten. Jubilea worden ook financieel
ondersteund, waarmee deze op muzikaal hoog niveau kunnen worden gevierd. Het jaar 2017 is zo’n
jubileumjaar met onder meer een bijzonder jubileumconcert in samenwerking met het Residentie
Orkest.
De onder de RBE-koren, het RBO en de SCK, op basis van financieel goed onderbouwde voorstellen,
te verdelen donatiegelden maken het mogelijk dat de komende jaren concertprogramma’s
voor een breed publiek kunnen worden uitgevoerd.

