
Jaarverslag Van Swieten Society 2015
In 2015 heeft de VSS vijf programma’s gepresenteerd in 9 concerten.

Het jaar begon met een feestelijk Nieuwjaarsconcert ‘Klassieke Dansmeesters’ in het Muziekgebouw aan ’t 
IJ. De opkomst was zeer goed, er waren 245 mensen. De musici en dansers zijn allen gehonoreerd met de 
maximale vrijwilligersvergoeding.

Hierna volgden nog 3 programma’s in de reguliere series.
–  Lieder ohne Worte rondom Felix Mendelssohn
concerten in Amsterdam en Utrecht
– De romantiek begint bij Beethoven
concerten in Amsterdam en Utrecht
– Mozart bron van de Romantiek
concerten in Amsterdam, Utrecht en Tholen

Het jaar werd afgesloten met een concert in het Beethovenhaus in Bonn. Dit concert was naar aanleiding 
van ons succesvolle Beethoven Weekend in het Muziekgebouw aan ’t IJ (2 en 3 mei 2014), op uitnodiging 
van Martella Gutierrez-Denhoff en in samenwerking met het Ferdinand Ries gezelschap.

Na twee seizoenen in het Muziekgebouw te hebben gespeeld is besloten om naar een andere locatie om te 
zien. De publieksopkomst viel tegen in dit bolwerk van de hedendaagse muziek.
Gelukkig werd vrij snel een nieuwe plek gevonden: de Waalse Kerk in Amsterdam. Daar werd juist op dat 
moment nieuw leven geblazen in de programmering. Afgesproken werd om op partage-basis te beginnen.

Het aantal concerten dit jaar was minder dan in voorgaande jaren. Dit heeft te maken met de 
opstartproblemen na de opheffing van Musica Classica. De spelers doen nu alles zelf en het was nog even 
zoeken naar een goede taakverdeling en planning.  In seizoen 2016 staan er inmiddels beduidend meer 
concerten gepland.

De CD-opname die gepland was in 2015  is uitgesteld tot volgend seizoen.

In 2015 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden:
– Miek Heuting heeft het bestuur verlaten, Marijke Janssens is toegetreden tot het bestuur en heeft haar 
taak als secretaris overgenomen
– Ook Bernadette Verhagen heeft het bestuur verlaten. Haar functie van voorzitter is overgenomen door de 
reeds zittende bestuurder Hanno Riedlin
– Frank Mulder heeft zich bij het bestuur aangesloten

Er is door het bestuur een Vriendenkring opgezet waarvoor een aantal vriendendagen zijn georganiseerd.

In 2015 heeft de VSS de ANBI-status ontvangen.


