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Stichting Muziek in Waddinxveen (verder: SMiW) heeft als doelstelling het organiseren van 
kamermuziekconcerten voor een zo breed mogelijk publiek.  SMiW is de enige organisatie in 
Waddinxveen die – al jaren lang – op reguliere basis kamermuziekconcerten organiseert en een 
volwaardig programma klassieke muziek aanbiedt, met zes á zeven concerten per seizoen. 
Daarmee levert SMiW een unieke bijdrage aan het culturele leven in Waddinxveen.   
 
Daarnaast wil SMiW met haar concerten ook een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in 
Waddinxveen, zowel voor jongeren als voor oudere inwoners.  
 
De concertagenda wordt samengesteld door de programmacommissie, waarin kenners van 
kamermuziek zitting hebben met affiniteit en deskundigheid op het gebied van klassieke muziek 
in de meest brede zin. Bij de programmering wordt nadrukkelijk gelet op een gezonde financiële 
verhouding tussen de gages van de musici en de te verwachten bezoekersaantallen.   
 
De uitvoering van de concerten op zondagmiddag in de eigen intieme omgeving van het 
Remonstrantse kerkje aan de Zuidkade, het oudste rijksmonument van Waddinxveen, wordt 
zeer gewaardeerd door het vaste publiek. SMiW biedt ook aan haar musici een podium om zich 
professioneel te presenteren. Voor hen zijn de podia in de omliggende grote steden vaak minder 
goed bereikbaar, vanwege hun repertoire en ervaring. 
 
In 2020 zijn, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus in maart, helaas slechts twee 
concerten uitgevoerd: 
 

Op 19 januari 2020 het Arcadië Trio en  
 Op 23 februari 2020 Giulio Potenza (piano) en Nicolas Dupont (viool). 

Zie verder: Concertarchief » Muziek in Waddinxveen 
 
Beide concerten zijn goed bezocht met 55 betalende bezoekers per concert.  
  
De entreeprijs van de concerten is verhoogd van €12,50 naar €15,00 p/p. 
 
Helaas heeft het Fonds Podiumkunsten de aanvraag van SMiW voor financiële steun voor de 
kalenderjaren 2020 en 2021 afgewezen. Het bestuur is tegen de afwijzing in beroep gegaan, 
maar helaas zonder resultaat. 
  



Het driedaagse Waddinxveen culturele evenement Wadcultureel heeft in september 2020 (in 
iets gewijzigde vorm) toch plaatsgevonden. SMiW was traditioneel met een stand aanwezig op 
de Kunst- en Cultuurmarkt en presenteerde haar jaarprogramma voor 2021.  
 
Bijzonder was dat SMiW tijdens dit evenement, als erkenning voor het hoge niveau van 
musiceren en de grote diversiteit van het gebodene, een nominatieoorkonde heeft ontvangen 
voor de Waddinxveense Cultuurprijs 2020, met de complimenten voor de inspanningen om 
cultuur op het hoogste niveau aan te bieden in Waddinxveen.  

 

 
 

SMiW is, naast de entreegelden, volledig afhankelijk van subsidies en donaties. De drukkosten 
van de concertagenda worden gesponsord. SMiW heeft geen winstoogmerk en werkt uitsluitend 
met onbetaalde vrijwilligers. De ANBI-status van SMiW is in 2020 ongewijzigd gecontinueerd. 
 
De secretaris (juni 2021)           


