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1.  Samenvatting 
 
Door de Stichting Jagthuis Kamermuziek zijn in 2014 25 activiteiten georganiseerd 
- 8 theeconcerten op zondagmiddag 
- 5 concerten op de vrijdagavond 
- 3 concerten in de A-serie 
- 1 Losse Noot in de zomer 
- In 2014 werd voor de tiende keer JagthuisFestival voor 20e eeuwse kamermuziek gehouden. Om dit te 

vieren was het thema “De jaren ‘10”. Er waren 5 concerten met muziek uit de jaren ’10 van de 19e, 20e en 21e 
eeuw. 

- Het tweede Pianoƒorte Weekend werd gehouden, met drie concerten 
- Deze 25 activiteiten werden in totaal door 950 mensen bezocht, dat is gemiddeld 38 betalende bezoekers 

per evenement. 
 
De omzet was 33.747 euro, er was een positief resultaat van 917 euro (3%). 

 
      Inkomsten        Uitgaven 
 
Bijzonderheden in 2014: 
• 2014 verliep positief, maar de omzet en het aantal bezoekers waren minder dan in het topjaar 2013. Dit is geen 

trendbreuk. Zowel het bezoekersaantal als de inkomsten en uitgaven vertonen een gemiddeld patroon, bekeken 
over meerdere jaren. De doelstelling om financieel neutraal te draaien werd gehaald, er was een overschot van 
3%; 

• In 2014 is de website vernieuwd. In het bijzonder is het nu mogelijk on-line te reserveren en te betalen. Deze 
mogelijkheid is door het publiek snel opgepakt, de meeste reserveringen komen nu on-line binnen; 

• Het bedrag aan ontvangen subsidie en donaties was veel hoger dan in 2013. De bijdragen uit subsidies zijn 
echter onzeker voor de komende jaren; 

• Het tweede Pianoƒorte Weekend werd kwalitatief een succes, maar trok relatief weinig bezoekers. Dit terwijl 
de kosten (bv voor transport van antieke instrumenten) relatief hoog zijn. Toch biedt dit Pianoƒorte Weekend 
een originele bijdrage aan het cultuurlandschap in Nederland. Door verdere samenwerking met andere partijen 
(bv de Sweelinck Collectie/Geelvinck museum in Amsterdam) proberen we het publieksbereik de komende jaren 
te vergroten; 

• Er waren twee bestuurswisselingen. In het begin van het jaar is Mw. Jorien Veenhoven toegetreden tot het 
bestuur, als opvolgster van haar vader. De heer Schulz le Fevre heeft aangegeven niet langer beschikbaar te 
zijn en is in december vervangen door Mw. Margo Fontijne. 
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2.  Baten en Lasten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het aantal donateurs bleef ongeveer stabiel. Tot 2013 werden ongebruikte of deels gebruikte 
abonnementen geboekt als donaties. Vanaf 2014 staat deze post onder kaartverkoop. In 2013 was het 
aantal maaltijden groter, evenals de opkomst per maaltijd. Dit verklaart de lagere kosten aan 
maaltijden in 2014. In 2014 is een eenmalige investering gedaan van € 1.700 in de zaalverwarming. 
 
 
3. Beloningsbeleid 
 
De Stichting Het Jagthuis Kamermuziek draait volledig op vrijwilligers en heeft geen personeel in 
dienst. 
 
 
 
 
  

Inkomsten 
 

2013 2014 

Kaartverkoop lopende jaar 19.669  16.936  

Verkoop artikelen (cultuuragenda) 229  0  

Subtotaal  19.898  16.936 

     

Subsidies  9.285  13.765 

Donaties  4.875  2.820 

Rente    227 

     

Totaal  34.058  33.747 

     

     

Uitgaven 
 

2013 2014 

Musici 11.722  14.925  

Zaal en vleugel 3.993  5.799  

maaltijden 4.619  2.800  

Catering 569  595  

Promotie 5.282  3.212  

Organisatie 4.248  5.500  

  30.462  32.831 

     

Positief resultaat  3.595  917 

     

Totaal  34.058  33.747 


