Verslag over het jaar 2010

1.Inleiding
In het verslagjaar 2010 zijn als belangrijkste gebeurtenissen de bijeenkomsten die in juni en in
november zijn georganiseerd te noemen. De Algemene Leden Vergadering (ALV) werd in
juni succesvol gekoppeld aan een alumni-bijeenkomst van Hucbald en de najaarsbijeenkomst
werd uiteindelijk een tweedaags congres in Amsterdam met als thema ….. In de ALV werden
nogmaals de in 2009 geformuleerde doelstellingen voor Toekomst KVNM gepresenteerd en
aandacht gevraagd voor de nogal trage voortgang van implementatie. Hoewel vele plausibele
argumenten hiervoor te geven zijn, is het toch teleurstellende te constateren dat ook over heel
2010 zich geen noemenswaardige voortgang heeft voorgedaan.
2.a. Bestuur
Tijdens het verslagjaar zijn de volgende bestuursleden afgetreden: mevrouw dr. H. Metzelaar
(einde termijn), de heer dr. A.P. Braas (eigen verzoek) en de heer drs. J.R. Wolfensberger.
Tijdens de ALV zijn de heer dr. T. Dumitrescu, de heer prof. dr. J. Fidom en de heer dr. V.
Meelberg als nieuwe bestuursleden benoemd.
Het bestuur bestond vanaf dat moment uit de volgende leden (incl. functie, zittingstermijn en
jaar van aftreden:
Kügle, voorzitter, 1ste termijn – 2014
Van Balen, penningmeester, 1ste termijn – 2011
Broekhuijsen, secretaris, 1ste termijn – 2013
Dumitrescu, 1ste termijn – 2015
Fidom, 1ste termijn – 2015
Meelberg, 1ste termijn – 2015
Wester, 3e termijn – 2011
Het bestuur kwam in 2010 zes maal in vergadering bijeen, te weten op 9 februari, 31 maart,
27 april, 17 juni, 9 september en 28 oktober.
Ook in 2010 werd het bestuur – op declaratiebasis – bijgestaan door mevrouw I.M. van
Wijnen (bestuursassistent), de heer M.C. Lahr (financiële administratie), mevrouw A.J.
Wester (boekverkoop) en de heer H. Bloothoofd (voorraadbeheer en boekverzending).
2b. Leden
Op 31 december 2010 bedroeg het aantal leden 287 (binnenland: 251; buitenland: 36).
Gedurende het jaar zijn er 22 afmelding geweest en zijn 13 nieuwe leden begroet.
3. Bijeenkomsten
In 2010 zijn door de KVNM twee bijeenkomsten georganiseerd. In het voorjaar vond de
jaarlijkse ALV plaats. In die vergadering heeft het bestuur verantwoording afgelegd voor de

activiteiten gedurende 2009, voor de financiële ontwikkelingen en werden de mutaties in het
bestuur besproken. Tevens is een stand van zaken betreffende Toekomst KVNM
gerapporteerd. De ALV vond plaats in Utrecht in de ochtend van 29 mei 2010. In de middag
waren de leden van de KVNM uitgenodigd op een alumni-bijeenkomst van Hucbald, de
vereniging van Utrechts studenten Muziekwetenschap.
Op 12 en 13 november heeft de najaarsbijeenkomst van de KVNM plaatsgevonden. Het
thema van dit 2 dagen durende congres was “Music and Patronage in the Low Countries.” Dit
congres is georganiseerd door de Forumcommissie van de vereniging, bestaande uit Desiree
Staverman, Vincent Meelberg, Alexander Hangoor en Annelotte Kolstee.
Het thema sloot goed aan bij de actualiteit, waarbij bij de onderwerpen met een historische
focus en die met een meer actuele inslag er ten dele sprake bleek te zijn van een vergelijkbare
problematiek. Dit uitte zich ook in de levendige discussie die in het slotdebat ontstond naar
aanleiding van de door moderator Erwin Meerkerk geponeerde vraag in hoeverre de gedachte
dat de rol van kunstmecenas door de staat is overgenomen nog steekhoudend is.
Daarnaast is de KVNM samen met de stichting CHIME (Leiden) opgetreden als sponsor van
het UU-Asia Seminar “Performing Empire: Music, Ritual and Statecraft in Pre-Modern Asia
and Europe”.
4.Nieuwsbrief
In 2010 is slechts eenmaal een nieuwsbrief verschenen en wel in juni, kort na de ALV. In die
nieuwsbrief hebben de nieuwe bestuursleden zich geïntroduceerd.
5. Website
Geen nieuwe ontwikkelingen.
6.Samenwerking met andere instellingen
Er werden verkennende gesprekken gevoerd met de besturen van de Bake-Stichting, IASPM,
en de Vereniging voor Muziektheorie. Eerste resultaten in vorm van samen georganiseede
wetenschappelijke bijeenkomst worden verwacht in het academisch jaar 2011-12.
7. Publicaties
Er zijn in 2010 geen nieuwe publicaties verschenen (begin 2011 is NJE 5 uitgekomen met
verschijningsjaar 2010).
8. Tijdschrift
In het verslagjaar 2010 bestond de redactie uit dr. J. Boogaart, prof.dr. A.A. Clement, dr. E.
Jas, prof.dr. P.M. Op de Coul en prof.dr. R. de Groot. In 2010 verscheen LIX-2, 2009.
In LIX-2 zijn de volgende artikelen opgenomen:
Jan ten Bokum: Mendelsohn en Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw

Jeroen van Gessel: Universal, Jewish, Indestructible. The Curious Case of Mendelsohn’s
Reception in Nineteenth-Century Holland
Albert Clement: Mendelsohn and Bach’s Matthew Passion. Its Performance, Reception, and
the Presence of 70 original Choral Parts in the Netherlands
Edward Top, Reference and Mosaic Form in Peter-Jan Wageman’s Opera Legende

Eind 2010 is in een bespreking tussen de redactie en een delegatie van het bestuur oriënterend
gesproken over nieuwe leden voor de redactie en een voorstel voor een nieuwe lay-out voor
de omslag van het tijdschrift.
9.Verkoop publicaties en presentaties
De boekverkoop is in het verslagjaar 2010 lager uitgekomen dan in 2009. Voornaamste
oorzaak is het ontbreken van nieuwe uitgaven in de NJE, maar ook anderszins was 2009 een
uitzonderlijk jaar. Diverse andere nieuwe publicaties in 2009 en publicaties die eind 2008
verschenen waren, droegen goed bij tot de omzet in 2009. Bovendien was 2009 een
congresjaar waar de KVNMN zich kon presenteren, hetgeen ook een positieve invloed had. In
2010 zijn helaas geen nieuwe publicaties verschenen en is er alleen gepresenteerd tijdens de
Frankfurter Buchmesse. Continuerend contact met distributeurs in China voorzien hopelijk in
2011 in een positieve bijdrage aan de verkoop.

10. Financiële situatie 2010
Algemene toelichting
De gehanteerde grondslagen van waardebepaling en van resultaatberekening zijn ten opzichte van
voorgaande jaren ongewijzigd gebleven.
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
De in 2010 verkregen inkomsten en gemaakte kosten zijn wederom gesplitst in inkomsten/kosten
van de Vereniging en inkomsten/kosten van de Uitgeverij.
De inkoopkosten van de uitgegeven boeken zijn – net als in voorgaande jaren – rechtstreeks
ten laste van het resultaat gebracht. Eén ander houdt in, dat er in de balans onder activa geen
voorraden te vinden zijn.
De courante voorraden, zoals die in het magazijn in Alkmaar zijn opgeslagen, zijn verzekerd voor een
bedrag van € 318.900.
De per balansdatum aangegane verplichtingen worden als schulden onder de passiva opgenomen.
Het betreft voornamelijk reeds ter hand genomen uitgaven, die in 2011 gereed zullen komen.
Ook dit jaar is de jaarrekening gecontroleerd door de in 2008 ingestelde kascommissie.

Toelichting op het exploitatieresultaat
Het jaar 2010 werd met een winst van € 2.648 afgesloten en dat was beter dan begroot (verlies van
€ 5.450)
De boekverkoop was ongeveer de helft van het vorig jaar voornamelijk door het ontbreken van
nieuwe uitgaven in de New Josquin Edition. Deze serie loopt nog door tot en met 2013.
Hopelijk kan de in 2011 te starten Pijper Editie de omzetten van NJE evenaren.
De contributie inkomsten waren beduidend lager dan in 2009 voornamelijk als gevolg van de
terugloop van het ledenbestand.
Nu de vereniging niet meer door het Ministerie van OC&W wordt gesubsidieerd heeft het bestuur
met enig succes andere subsidiegevers bereid gevonden een aantal specifieke uitgaven financieel te
ondersteunen.
Zo ontvingen wij bijdragen van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst en van het Prins
Bernhard Cultuurfonds voor de vertaling van het boek van J.W. Terwen en van de American
Musicological Society voor de NJE-uitgave 15.

De kosten van de vereniging waren iets lager dan begroot omdat er geen uitgaven gedaan zijn voor
geplande wijzigingen in de website. De kosten van de bijeenkomsten waren echter wel hoger dan
begroot. Gelukkig maakten de congresinkomsten een deel van de budgetoverschrijding goed.
Opgemerkt dient te worden dat de inkomsten uit contributies niet voldoende zijn om de kosten van
de vereniging te dekken. In de begroting voor 2011 komen inkomsten en kosten weer in evenwicht.
De kosten van de uitgeverij waren aanzienlijk lager dan vorig jaar voornamelijk als gevolg van het
ontbreken van nieuwe uitgaven in de serie Muziekhistorische Monografieën en in de NJE serie. Dit
laatste was te wijten aan het ontbreken van de juiste papiersoort. In 2011 zijn in beide series een
twee uitgaven voorzien .Ook zullen drie NJE-uitgaven worden herdrukt.
Toelichting op de financiële positie
De financiële positie van de KVNM is nog steeds goed te noemen.
Het eigen vermogen is licht toegenomen door het positive resultaat over het jaar 2010 en gesteld
kan worden dat de vereniging nog steeds financieel gezond is.
Voor het komend jaar zijn reeds financiële verplichtingen aangegaan voor een bedrag van
€ 127.674; het betreffen nieuwe uitgaven in de series New Josquin Edition,
Muziekhistorische Monografieën, Muziek uit de Republiek en Pijper Editie.
Ondanks deze verplichtingen bedraagt het eigen vermogen thans € 127.841 en dit is door het
bestuur aangemerkt als bestemmingsreserve voor toekomstige uitgaven.
In 2011 zal het eigen vermogen worden gesplitst in een deel voor de Vereniging en een deel voor de
Uitgeverij.
Utrecht, 10 maart 2011

Functionele exploitatierekening

2010

Uitkomst
2010

Uitkomst
2009

€

€

BATEN

Opbrengsten
Opbrengsten Vereniging
Opbrengsten Uitgeverij

9.485
65.485

169.275

Bijdragen
Overige bijdragen

20.607

14.046

Interest

Som der baten

3.542

0

183.321

Kosten Vereniging
Kosten Uitgeverij

18.390
78.081

31.270
161.122

Som der lasten

96.471

192.392

-96.471

-9.071

LASTEN

Resultaat

Balans per 31 december

ACTIVA

2010

31 december
2009

31 december 2010
€

Vaste activa

€
0

0

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen

15.118
9.135

Liquide middelen

42.949
12.750
24.253

55.699

233.417

197.981

257.670

253.680

127.841

125.193

127.841

125.193

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserves

Kortlopende schulden
Aangegane
verplichtingen
Overige schulden

127.674
2.155

119.979
8.508
129.829

128.487

257.670

253.680

VERKLARING

De ondergetekenden,

In de algemene vergadering van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis
gehouden op 10 december 2008 benoemd tot leden van de kascommissie, hebben op 10 maart 2011
ten huize van de administrateur van de Vereniging de heer M.C. Lahr de jaarstukken 2010 en de
onderliggende bescheiden op juistheid gecontroleerd.
Op basis van een steekproefsgewijs onderzoek van de verschillende posten en waar gewenst een
mondelinge toelichting van de administrateur en de penningmeester, menen wij de algemene
ledenvergadering zonder enig voorbehoud te kunnen adviseren de jaarrekening goed te keuren en
het bestuur en in het bijzonder de penningmeester te dechargeren.

Utrecht, 10 maart 2011

H.C.J. Wullink

drs. R.J. de Neeve

