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2016 heeft de VSS de volgende vijf programma’s gespeeld in 16 concerten:

Hongaarse Dansen
Vrijdag 29 januari 2016

Amsterdam Waalse Kerk

Maandag 1 februari 2016
Zondag 7 februari 2016

Utrecht TivoliVredenburg
Vlaardingen Hosman Frères

Haydn – Die Sieben Lezte Worte
Zaterdag 12 maart 2016

Capelle ad IJssel, Dorpskerk

Vrijdag 18 maart 2016

Amsterdam Waalse Kerk

Zaterdag 19 maart 2016

Heemstede Oude Kerk

Zondag 20 maart 2016
Maandag 21 maart 2016

Den Bosch Toonzaal
Utrecht TivoliVredenburg

Gevoelige Snaren
Zaterdag 9 april 2016

Katwijk Soefietempel

Vrijdag 15 april 2016

Amsterdam Waalse Kerk

Maandag 18 april 2016

Utrecht TivoliVredenburg

Mozart, bron van de Romantiek
Vrijdag 22 april 2016

Middelburg Lutherse Kerk

Zaterdag 23 april 2016
Zaterdag 30 april 2016

Buren St Lambertuskerk
Apeldoorn ’t Loo

Schotse Hooglanders
zondag 27 november 2016

Amsterdam Waalse Kerk

maandag 28 november 2016

Utrecht Tivoli Vredenburg

Het bezoekersaantal in TivoliVredenburg in Utrecht neemt toe. De organisatie heeft daarom voor het tweede
achtereenvolgende jaar onze uitkoopsom verhoogd. Onze serie in Utrecht bestaat in 2017 twintig jaar. Dit is
het moment om onze groeiende populariteit in Utrecht te verzilveren door middel van een Mozart Festival, te
houden in het najaar van 2017. Het festival wordt georganiseerd in samenwerking met TivoliVredenburg.
De verhuizing van onze Amsterdamse serie naar de Waalse Kerk heeft nog niet de publiekstoeloop
opgeleverd die we hadden gehoopt; het aantal bezoekers bleef op maximaal 50 steken. Wij voeren
gesprekken met de organisatie, die flink wat opstartproblemen had, om de zichtbaarheid en algemene
publiciteit in dit toeristisch populaire gebied te vergroten en hebben goede hoop dat dat ons bezoekersaantal

weer boven de 100 zal laten stijgen. Onze inkomsten in Amsterdam vallen daardoor tegen en de musici
verdienen voor deze concerten dan ook vrijwel niets.
Het aantal concerten is toegenomen ten opzichte van 2015. Onze programmering voor 2017 wordt door
sommige zalen als te eclectisch ervaren, reden dat de speellijst voor 2017 er wat mager uitziet. In 2018
zullen we teruggaan naar meer toegankelijke programma’s die we dan ook hopelijk aan meer zalen zullen
kunnen verkopen.
In 2016 hebben twee vaste spelers het ensemble verlaten: fluitiste Marion Moonen en cellist Job ter Haar,
beide vanwege drukke andere werkzaamheden en nieuwe keuzes in hun carrière. Beiden waren al meer
dan 15 jaar aan de VSS verbonden. 2017 is het jaar waarin we verschillende cellisten auditeren in
opeenvolgende programma’s en tegen de zomer van 2017 een keuze maken voor een nieuwe vaste cellist.
We spelen voorlopig programma’s zonder fluit.
De uitgestelde CD-opname (was gepland in 2015) is vanwege de personele wisselingen nogmaals uitgesteld
en is nu voorzien voor de eerste helft van 2018.
De Vriendenkring functioneert goed en trekt nu ook autonoom leden aan. De inkomstenbron uit
lidmaatschapsgelden stelt ons in staat wellicht nog een CD op te nemen of andere kleine risicodragende
activiteiten op te zetten
Het betrokken bestuur komt ca. elke twee maanden bij elkaar en speelt een belangrijke rol in het
stroomlijnen van de activiteiten, checken van de realiteitszin van artistieke voorstellen, en in algemene zin bij
het inspireren van het ensemble. Daarbij nemen bestuursleden ook verschillende administratieve
werkzaamheden op zich, bijvoorbeeld het opschonen van email-adressenlijsten. Secretaris Marijke Janssen
doet een deel van de publicitaire taken. Voorzitter Hanno Riedlin is tweede penningmeester en samen met
Heleen Hulst handtekeninggerechtigd en controleur van de financiële gang van zaken.
VSS leden zijn actief in het dagelijkse management:
Bernadete Verhagen: publiciteit, artistieke commissie, subsidie aanvragen, organisatie van repetities
Heleen Hulst: financiën, contract besprekingen, nota’s sturen, uitbetalingen, BTW en jaarrekeningen,
artistieke commissie, subsidie aanvragen
Bart van Oort: artistieke commissie, subsidie aanvragen, teksten en toelichtingen.
De organisatie van het Mozart Festival in Oktober 2017 in TivoliVredenburg ligt bij deze drie musici, in
samenwerking met TV.

