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Stichting Venster op Muziek in de Lambertus 

KvK 2440587 

Fiscaal nummer: 8197.49.308 

Postadres: Groene wetering 7 - 3062 PB Rotterdam 
Bestuur 
R.R.J. (Rolf) Brouwer, Voorzitter 
brouwerrolf@gmail.com 
Jan de Snoostraat 11 3065 NE Rotterdam 
010/848 76 28 – 06/51 78 97 90 
 
M.E.C. (Hilda) Ouwerkerk-Bakker, penningmeester/secretaris 
hildaouwerkerk@hotmail.com 
’s Gravenweg 263 – 3062 ZG Rotterdam 
010/45 29 177 
 
Dr. R.M.F. (Robin) van der Weiden, lid 
rmfvdwei@knmg.nl 
Dorpstraat 168 - 2903 LB Capelle aan den IJssel 
010/45 85 280 
 
Muziekcommissie 
Eric Koevoets, organist-dirigent  erickoevoets@gmail.com 
Riouwstraat 61 
3312 XK Dordrecht 
078-64554309 
 
Cintha de Vreede: Public Relations cinthadevreede@gmail.com 
Riouwstraat 61 
3312 XK Dordrecht 
078-64554309 06-27 53 68 59 
 
Monique Tonino, financiën m.tonino@hccnet.nl 
Johan de Wittstraat 236 – 3311 KK Dordrecht 

078-61 48 928 
 
Hans van Es, drukwerk j.es7@upcmail.nl 
Statenweg 144 b – 3039 JN Rotterdam 

06-30 38 12 15 
 
Monique Walrave, coördinator monique.walrave@planet.nl  
Groene Wetering 7 – 3062 PB Rotterdam 

010-45 25 624 – 06-53 69 79 35 
 

 

Doelstellingen Venster op Muziek in de Lambertus in Rotterdam  
 

De doelstellingen zijn de volgende: 

 

 promoten van religieuze en aanverwante klassieke muziek in Rotterdam en omstreken; 

 de Lambertuskerk, als cultureel en historisch erfgoed, gebruiken voor concerten, waardoor 

bezoekers worden aangetrokken. 

 mogelijkheden creëren voor uitvoeringen door het St. Gregoriuskoor, gastkoren en gastensembles 
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 in het kader van Rotterdam OrgelStad (ROS) een jaarlijkse orgelcyclus aanbieden op het 

historisch Maarschalkerweerd orgel; 

 internationale uitstraling van orgelconcerten door aantrekken van binnen- en buitenlandse 

organisten werving van nieuwe leden voor het St. Gregoriuskoor; 

 

Beleidsplan Venster op Muziek in de Lambertuskerk in Rotterdam 

 

Het aanbod om de doelstellingen te verwezenlijken is als volgt: 

 

voor de liturgie: het eigen Sint-Gregoriuskoor als basis. Deze groep verzorgt de wekelijkse 

liturgievieringen op zondagmorgen en feestdagen.  en voert de compositieopdracht van de Stichting als 

eerste uit, waardoor Nederlandse componisten in staat worden gesteld nieuwe muziek te maken voor 

kerkelijk gebruik. 

 

voor liturgie en concert: Vrouwenkoor La Confiance uit Dordrecht. Speerpunt van het koor is behalve 

meerstemmige kerkmuziek voor vrouwenkoor vooral het gregoriaans. 

 

voor concerten: diverse gastkoren en gastensembles. 

 

voor orgelconcerten: het Maarschalkerweerdorgel is uitermate geschikt voor een serie orgelconcerten 

door de organist van de parochie en gastorganisten in het kader van Rotterdam Orgelstad. Ook kunnen in 

samenwerking met andere solisten (zang of bijvoorbeeld hobo, fluit e.d.) orgelconcerten gegeven worden. 

 

Randvoorwaarden 

Sedert jaren organiseert de Hoflaankerk, gelegen op de hoek bij de Oude Dijk, eveneens concerten. 

Venster op Muziek overlegt met de organisatie van deze concerten, zodat de data van de concerten met 

elkaar kunnen worden afgestemd. 

 

Er is overleg met de Stichting Rotterdam OrgelStad om ook in ruimer verband bekendheid te krijgen en 

plannen op elkaar af te stemmen. 

 

Ieder seizoen wordt een jaarprogramma opgesteld met alle deelnemers uit het aanbod. 

 

Beloningsbeleid Venster op Muziek in de Lambertus in Rotterdam 

 

Bestuurders  en organisatoren in de muziekcommissie krijgen geen beloning. 

 

Activiteiten 2013-2014 Venster op Muziek in de Lambertus in Rotterdam 

 

2013 

6 oktober Alma Trio 

17 november Tiramisu, gastkoor 

1 december Cappella Gebrieli 

 

2014 

26 januari Capella sine Nomine 

20 mei  Eric Koevoets, orgel met sopraan Jenny Haisma 

25 mei  Tiramisu, gastkoor 

24 juni  Orgelconcert Aart de Kort 

11 juli  Wandelconcert met bezoek aan twee kerken en met twee organisten: Eric Koevoets en 

Wouter van der Wilt 

26 augustus Orgelconcert Matthias Dreissig 

11 september Orgelconcert in het kader van Open Monumentendag 

23 september Orgelconcert door Krystian Skoczowski 



 

Financiële verantwoording 2013   
 

  
 
 

 

Financieel jaarverslag 2013 

  

 
 KOSTEN 
 compositieopdracht Aart de Kort    €  800 
 CD Voix céleste-productie     € 1815 
 musici orgelconcerten (8 personen)   €    2300 
 overige concertkosten (PR, bloemen, posters, piano) € 1551,89 
 contributie Rotterdam Orgelstad    €    80 
 Bankkosten      €  226,59 
  

   Totaal  € 6773,48 
 
 INKOMSTEN 
 uit diverse concerten     €  2306,87    (giften publiek, huur gast-ensembles) 
 uit donaties      € 2455 
 uit verkoop compositie-opdrachten   €    77,61 
 uit CD-verkoop Voix Céleste    €   825 
 uit advertenties en diversen    €   266,02 
 subsidie voor CD-project Voix Céleste   €  1000 
  
  
      Totaal  €  6930,50 
 
    exploitatieoverschot:   €   157,02 
 
BALANS 
betaalrekening 113256248  01-01-2013   €    470,55 
spaarrekening   1474400817 01-01-2013   €   1756,11  
exploitatieoverschot 2013      €   157,02 
 
      Totaal  € 2383,68 
 
betaalrekening  113256248 31-12-2013   € 1086,55 
spaarrekening  1474400817 31-12-2013   € 1297,13 
 
      Totaal  € 2383,68 

 

 

  
 

 


