
 

Jaarverslag 2021 Stichting Muziek in Waddinxveen 

 

Doelstelling en Bestuur 

Stichting Muziek in Waddinxveen heeft als doelstelling het organiseren van kamermuziekconcerten voor een 
zo breed mogelijk publiek. SMiW is de enige organisatie in Waddinxveen die al jarenlang op reguliere basis 
kamermuziekconcerten organiseert en een volwaardig programma biedt door professionele musici. 
SMiW levert daarmee een unieke bijdrage aan het culturele leven in Waddinxveen. 

Het bestuur van de Stichting Muziek in Waddinxveen (verder SMiW) werd in 2021 gevormd door: 

Dhr. A. Grooten voorzitter 
Dhr. J. van den Heuvel secretaris/penningmeester 
Dhr. H. Weijs  programmacommissie 
 

De programmacommissie bestond uit: 
 
Dhr. H. Weijs 
Mevr. R. Kruize-Neyndorff 
Mevr. C. Smitskamp 
 
Concertseizoen 
 
Het jaar 2021 werd gekenmerkt door de beperkingen die als gevolg van de Covid maatregelen waren opgelegd 
aan bezoekers van concerten in kleine ruimten.  
Voor 2021 waren oorspronkelijk zes concerten gepland. Daarvan moesten helaas drie concerten, in overleg 
met de musici, worden geannuleerd of doorgeschoven naar een latere datum.  
De concerten in september, oktober en november 2021 konden gelukkig wel doorgang vinden.  
 

 Op 19 september trad KETEVAN SHARUMASHVILI op. Een groot Oost-Europees pianotalent 
uit Tbilisi, Georgië. 

 Op 24 oktober was er een optreden van het ENSEMBLE COLLAGE. Marijke Franken en 
Liesbeth Reijerkerk, mezzosopranen, werden begeleid door Stephan Schoutens, saxofoon en 
Winfried Verweij, piano. 

 Tenslotte trad op 21 november het duo HEEMSBERGEN & VAN JAARSVELD op. Angélique 
Heemsbergen, piano en Nicole van Jaarsveld, klarinet. Zij spelen op landelijke podia. 

 
Zie verder: Concertarchief » Muziek in Waddinxveen 

  
Het gemiddeld aantal betalende bezoekers van de 3 concerten bedroeg 40 personen, een lager gemiddelde dan 
in voorgaande jaren. De angst voor de gevolgen van Covid zijn hier debet aan. 
 
Steun en subsidie 
 
Via de gemeente Waddinxveen heeft SMiW een eerste kleine bijdrage ontvangen in het kader van de Covid 
steunmaatregelen voor culturele organisaties. 
 
In 2021 is een aanvraag ingediend voor steun uit het Fonds Podiumkunsten voor de seizoenen 2022 en 2023. 
Het bestuur heeft zich in de aanvraag sterk gemaakt voor een actief promotiebeleid onder de bewoners van 
Waddinxveen en het voornemen om samenwerking te zoeken met andere culturele organisaties en 
instellingen. Het Fonds Podium Kunsten heeft financiële steun toegezegd voor 2022 en 2023. 



Advies 
 
In 2021 is de Commissie van Aanbeveling van SMiW in een vergadering bijeen gekomen. De commissie is 
nu voltallig en bestaat uit de volgende leden: 
 

Mevr. Vivian Bouman voorzitter Muziekvereniging Concordia Waddinxveen 
Mevr. Brigitte Leferink  wethouder Cultuur Waddinxveen 
Mevr. Bastienne Prins voormalig directeur muziekschool Nieuwerkerk 
Dhr. Theo van der Velde  voorzitter Waddinxveense Kunstkring. 

  
Promotie 
 
In januari is het programma 2021-2022 aangeboden aan de wethouder voor cultuur Mevr. Leferink. In de 
lokale pers is aan de presentatie van het programma en aan het fotomoment aandacht besteed. 
 

 
 
In september heeft MiW met een promotiestand deelgenomen aan de driedaagse cultuurmanifestatie in 
Waddinxveen - Wadcultureel. Aan de bezoekers is het nieuwe concertprogramma uitgedeeld. 
 
Tenslotte 
 
Het bestuur dankt de vele vrijwilligers die op de zondagmiddagen de bezoekers gastvrij ontvangen en zo 
hebben bijgedragen aan het succesvol verlopen van de concerten. 
 
Het fiscale nummer van SMiW is 856070002. 
De ANBI status is ongewijzigd gecontinueerd. 
 
De secretaris, september 2022. 


