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Stichting Vrienden van het Internationaal Liedfestival 

Activiteitenverslag 2019 

1. Inleiding 

De Stichting Internationaal Lied Festival Zeist (ILFZ) is medio 2015 opgericht met het doel jaarlijks een 
internationaal liedfestival in Zeist te organiseren. Het festival wil: 
- een podium geven aan nationale en internationale topmusici, zowel gerenommeerd als 

aanstormend; 
- de klassieke zangkunst voor een breed publiek toegankelijk maken; 
- nieuwe interpretaties van klassiek werk de ruimte geven; 
- educatie en participatie organiseren door bijvoorbeeld masterclasses, liedklasprojecten voor het 

primair en voortgezet onderwijs, open podia voor de jeugd en voor volwassenen, workshops en 
een familie meezingconcert.  

Daarvoor zijn draagvlak en continuïteit van financiering nodig: de concrete doelen van de Stichting 
Vrienden van het Liedfestival.  De Vriendenstichting wil het festival mogelijk maken door het werven 
van vrienden voor het draagvlak en de financiële ondersteuning van het festival,  en door de inzet 
van vrijwilligers bij activiteiten. 
 
2. Organisatie 

 
De Vriendenstichting is op 8 februari 2016 opgericht door de stichting ILFZ. De Stichting Vrienden van 
het Internationaal Lied Festival Zeist is ingericht als stichting met een bestuur. De stichting volgt de 
governance code Cultuur  voor transparant en goed bestuur. In het bestuur wordt een derde van de 
leden benoemd door de Stichting ILFZ, waardoor de relatie tussen beide stichtingen wordt geborgd. 
Het bestuur ontvangt geen vergoeding. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. 
 
Het bestuur werd in 2019 gevormd door: 

• Willem Leyh (voorzitter)* 
• Lucie Spreij (algemeen bestuurslid) 
• Ton Tekstra (penningmeester) 
• Brechtje Renzema-Martens (secretaris) 
• Steven Matthijsen (adviseur). 

Lucie Spreij is benoemd op voordracht van het bestuur van ILFZ. 
De bestuursleden vervullen rollen in commissies van ILFZ. 
 
*Begin 2019 heeft Boudewijn van Grunsven aangegeven als voorzitter te willen aftreden. In zijn 
plaats is per 1 april 2019 Willem Leyh als voorzitter benoemd. 
 
3. Doelstelling 
 
De doelstelling van de Vriendenstichting is, statutair, het (doen) ondersteunen van activiteiten op het 
gebied van: 

1. het organiseren van zowel nationale als internationale muzikale evenementen op het gebied 
van vocale klassieke muziek; 

2. het bevorderen van talentontwikkeling op het gebied van klassieke zang; 
3. het bevorderen van regionale, nationale en internationale samenwerking tussen organisaties 

met dezelfde doelstelling; 
4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
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Voor de jaren 2019-2023 zijn de volgende meer concrete doelen geformuleerd: 

• Organisatie en werkprocessen verder opbouwen 

• Relatie met ILFZ concreet uitwerken 

• Aantal vrienden ( in  2016: 40, 2017: 80, 2018: 100, 2019 140) geleidelijk verder uitbouwen 
tot een stabiel niveau van ca. 170, met een jaarlijks inkomsten niveau van ca. € 10.000,-.  

 
4. Activiteiten 

 
De activiteiten van de Vriendenstichting hebben betrekking op werven en behouden van een stabiele 
Vriendenkring, en het beheer van door Vriendenbijdragen opgebouwd vermogen om continuïteit van 
het festival over de jaren heen te bevorderen. 
 
Vrienden kunnen als ze dat willen onder coördinatie van het ILFZ bestuur ingezet worden bij de 
organisatie van het festival en het organiseren van nevenactiviteiten e.d. 
 
Het bestuur van de stichting heeft in 2019 zes keer vergaderd, waarvan een keer samen met het 
bestuur van ILFZ. Het bestuur heeft zich in 2019 bezig gehouden met de volgende activiteiten: 

• Evalueren van het vierde festival 

• Bijstellen  van het beleidsplan en opstellen van een bijgestelde begroting 

• Verder inrichten van processen en procedures voor de stichting, en opstellen van 
documenten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

• Opstellen van overeenkomsten met het festivalbestuur met betrekking tot het beheer van 
het Fonds Masterclass en Financiële en Operationele Regelingen 

• Verbeteren van de vriendenadministratie  

• Werving van Vrienden via de website van ILFZ, de diverse communicatie uitingen van ILFZ , 
de kaartverkoop via internet en een eigen Vriendentafel tijdens het festival  

• Deelname aan commissies van de stichting ILFZ voor het voorbereiden van het vierde festival 
in mei 2019 

• Ondersteunen bij de activiteiten tijdens het vierde festival 

• Organiseren van een Vriendenontmoeting tijdens het festival 

• Ondersteunen van de organisatie van twee extra concerten op 6 oktober en 22 december en 
aanwezigheid als vriendenstichting 

• Communicatie met de Vrienden, voornamelijk via mail. 
 
In het najaar van 2018 hebben ILFZ en de Vriendenstichting een Fonds Mastercourse opgericht om 
afhankelijkheid van externe financiering van de mastercourse te beperken en de continuïteit van de 
Mastercourse op langere termijn te verzekeren, met als concrete doelen: 

• financieel ondersteunen van studenten bij deelname aan de mastercourses van ILFZ 

• verbeteren van de kwaliteit van de mastercourses. 
 

De Mastercourse is een wezenlijk maar kwetsbaar onderdeel van het Festival. ILFZ wil zoveel 
mogelijk aspecten van de liedkunst aan bod laten komen en de financiële drempel voor jong talent 
laag houden met behoud van een hoge kwaliteit.  
Het Fonds wordt beheerd door de Vriendenstichting. ILFZ bepaalt de bestemming ervan binnen de 
doelstellingen van het Fonds. De eerste mecenassen zijn in 2019 verwelkomd. 
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5. Vrienden 
 

Er worden de volgende categorieën Vrienden onderscheiden: 
Vriend    vanaf 35,- per jaar 
Vriend met partner  vanaf 60,- per jaar 
Supervriend (met partner*) vanaf 250,- per jaar voor 5 jaar 
Mecenas (met partner* ) vanaf 500,- per jaar voor 5 jaar (bestemd voor de mastercourse). 
*Bij een periodieke schenkovereenkomst moeten zowel de schenker als diens partner tekenen. 
 
Eind 2019 waren in totaal 144 betalende Vrienden bij de stichting aangesloten. 
In de begroting was rekening gehouden met 130 Vrienden in het vierde jaar. 
 
Vrienden zijn van belang, niet alleen omdat ze mede financier van het festival zijn maar ook omdat ze 
ambassadeurs zijn van het festival, en omdat ze een substantieel deel van de recette van het festival 
voor hun rekening nemen.  
 
Jaarlijks komen er met name via de kaartverkoop en tijdens het festival nieuwe Vrienden bij. Er haakt 
jaarlijks ook een beperkt aantal Vrienden af. Zij komen ook niet meer op het festival op een enkele 
uitzondering na.  
Er is inmiddels (eind 2019) een trouwe kern van ca. 80 Vrienden die zich via een machtiging of een 
overeenkomst voor een periodieke gift aan de stichting hebben verbonden. Doel is deze groep 
geleidelijk verder uit te breiden. 
 
6. Bijdrage aan het festival 

 
Het bestuur heeft besloten om van de Vriendenbijdragen over 2019 € 4.000,-  te bestemmen als 
bijdrage in de kosten van het derde festival.  
 
Van het Fonds Mastercourse zijn in 2019 nog geen bijdragen uitgekeerd, omdat dit Fonds na het 
festival  is opgericht. 
 
Voor de jaarrekening 2019 verwijzen wij u naar de financiële verantwoording op de website. 
 


