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Subsidieaanvraag 2022 Gemeente Haarlemmermeer  
De Stichting Cruquiusconcerten op locatie Kunstfort bij Vijfhuizen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondertekend door 
 
Dhr Jeroen Klemann (penningmeester stichting CruquiusConcerten) 
 
Dd 19-07-2021 
Opgestuurd middels Portaal Haarlemmermeer E-Herkenning Reconi  
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De Stichting heeft tot doel het organiseren van een kamermuziekpodium in het Kunstfort 
bij Vijfhuizen in de Haarlemmermeer.  
 
De stichting bestaat enkel uit vrijwilligers. Zij ontvangen hiervoor een geringe vergoeding. 
  

De stichting Cruquiusconcerten wil een kamermuziekpodium 
organiseren dat een uitstraling heeft op publiek en uitvoerenden, als 
in een zaal waar kamermuziek op hoog niveau gegeven wordt in een 
ambiance die de kamermuziek recht doet, 
waarbij een direct contact tussen publiek 
en musici voelbaar is. De programmering 
moet een zo gevarieerd mogelijk aanbod 
geven waar alle facetten van de 
kamermuziek in kleine bezetting tot zijn 
recht komen. 
 
 
In de loods bij het Kunstfort is ruimte voor 

120 mensen. Het publiek zit rondom de musici.  
  
De eerste concerten waren in seizoen 2004 2005 in het Cruquius 
Museum. Sindsdien heeft de stichting veel waardering gekregen voor haar uitstekende 
programmering en bijzondere wijze van creëren van sfeer tijdens en rondom de concerten. 
In juni 2006 heeft de stichting de Cultuurprijs Haarlemmermeer mogen ontvangen. In het 
juryrapport stond o.a.  
 
Het juryrapport spreekt van lef om een dergelijk avontuur aan te gaan. " .... en de getoonde 
lef wordt beloond. De bezoekers weten de concerten te waarderen en in groten getale ook 
te vinden ..... De jury meent bovendien dat de winnaar een sfeervolle setting weet te 
combineren met de presentatie van prachtige klassieke muziek van hoge kwaliteit "  
 
In het seizoen 2019 2020 is  het podium verhuisd naar het Kunstfort bij Vijfhuizen omdat 
het Cruquius Museum wordt verbouwd. Dit is bij zowel pers, publiek en musici enthousiast 
ontvangen.  
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Activiteiten 
Concerten 
Na het eerste seizoen in Kunstfort bij Vijfhuizen is er, ook in overleg met het kunstfort 
besloten door te gaan met de kamermuziekconcerten op deze locatie. En toen kwam 
corona. Helaas betekende dit de concerten in 2021 niet konden doorgaan. Wel zijn de 
gages voor de musici uitbetaald, dit o.a.met subsidie van Fonds Podiumkunsten.  
 
De programmering gebeurt over de hele breedte van de klassieke kamermuziek. Dit is een 
breedte in tijd, van oude muziek tot hedendaagse muziek, en een breedte in samenstelling, 
zowel kwartetten, pianorecitals, solozang, pianotrio’s en solo-instrumenten komen aan 
bod.  
 
Samenwerkingen :  

1. Er is een samenwerking aangegaan met de stichting Nationaal 
Muziekinstrumentenfonds. Dit fonds stelt muziekinstrumenten beschikbaar aan 
conservatoriumstudenten en professionele musici van internationaal niveau. In 
samenwerking wordt een concert georganiseerd waarbij het fonds de gage voor de 
musici betaalt. 

 
2. Schouwburg de Meerse betreffende de kaartverkoop en afstemming van het 

programma en onderlinge promotie van de klassieke muziek activiteiten. 
 

3. Kunstfort bij Vijfhuizen;  Doel is om van concertgangers museumbezoekers te 
maken en vice versa.  

 
vleugel  
De vleugel is eigendom van het Nationaal Muziek Instrumentenfonds. De Stichting 
CruquiusConcerten heeft deze in langdurige bruikleen.  
 
Subsidie 
De stichting CruquiusConcerten ontvangt een SKIP-subsidie van het Nederlands fonds voor 
podiumkunsten. Deze subsidie is bedoeld om concerten die in verband met de 
programmering veel gage kosten voor musici en waar ten opzichte van de gage relatief 
weinig publiek op af komt, te ondersteunen. Bijvoorbeeld concerten met modern-klassieke 
muziek, of concerten waar onverwacht de publieke belangstelling tegenvalt. Tevens 
ontvangt de stichting jaarlijks een prestatiesubsidie van de gemeente Haarlemmermeer.  
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Promotie 
Veel van de promotie gaat via Free publicity. Daarnaast wordt er een brochure gemaakt en 
zal er in het programmablad van schouwburg de Meerse worden geadverteerd. Voor ieder 
concert worden belangstellenden (1000 mail-adressen) gemaild over het komende concert. 
Er is een eigen website, waarop ook kaarten besteld kunnen worden. Er is een eigen 
facebook pagina. 
 
 (www.CruquiusConcerten.nl) 
 
Financiën 
De stichting CruquiusConcerten is financieel gezond. Er is weinig overhead daarom kan al 
het te besteden geld ingezet worden voor de kamermuziek in de Haarlemmermeer.  
 
Jaar  2022 
 
Het jaar 2022 bestaat uit het voorjaar van het seizoen 2021-2022 (januari tot april) en het 
eerste deel van het seizoen 2022-2023 (december). Het programma van het seizoen 2021-
2022 staat voor een deel vast en zijn de volgende concerten geprogrammeerd: 
  
Alle musici die door de corona afzeggingen niet konden optreden in seizoen 2020 2021 
worden opnieuw uitgenodigd.  
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december 2021 (jaar 2021 !) 
Nino Gvetadze piano 
 
Voorjaar 2022 

1. Maria Milstein viool en Mathieu van Bellen viool   
2. Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet) Esra Phelivanli (viola) Anastasia 

Safonova (piano)   
3. Ragazze strijkkwartet    
4. Duo Serenissima 

Elisabeth Hetherington zang en David Mackor luitist 
5. Willem Brons piano 
6. Bellinfante strijkkwartet 
7. Osiris Trio 
8. Gwyneth Wentink (harp) Larissa Groeneveld (cello) 
9-10 nog in te vullen   
December 2022 
11  Nog in te vullen.  

Totaal aantal geplande concerten in 2022 is 11.  
 
Voor muziekvoorbeelden verwijs ik graag naar de website www.CruquiusConcerten.nl  
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Begroting 2022 uitgaande van 11 concerten.  
NB Hierbij is geen rekening gehouden dat er ivm coronamaatregelen in 2022 minder 
bezoekers zijn toegestaan, we hopen dan op extra bijdrage Rijksoverheid net als in 2021. 
 

 
 
 

 

Begroting Cruquius-concerten  2022 aantal bezoekers 85

Aantal concerten 11

Kosten per concertbedrag aantal totaal totaal

aantal concerten 11

zaalhuur 550 1 550 6.050€         

concertkosten 100 1 100 1.100€         

stemmen vleugel 55 0,6 35 385€           

verzekering vleugel 500 0,0 0 500€           

vrijwilligers 75 4 300 3.300€         

Buma stemra 50 1 50 550€           

ensemble 1850 1 1850 20.350€       

promotie 3000 0 3.000€         

overig 50 1 50 550€           

Organisatiekosten 400 400€           

totaal 2935 36.185€       

Inkomsten per concert

entree 19,00€       935 17.765      17.765€       

sponsors 25 3 75 825€           

donatie 500 2 1000 1.000€         

totaal 19.590€       

Tekort 16.595€       

Subsidie gevers aanvraag

Fondsen

Podiumkunsten 5.000€       toegekend

Gemeente 10.000€     aanvraag

NMF concert 1.000€       aanvraag

16.000€     16.000€       

tekort/overschot 595€           
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