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1. Profiel Stichting Close-Up Classics 

Stichting Close-Up Classics is op 7 juni 2019 opgericht. Dit is derhalve het eerste jaarverslag van de 
stichting over zowel 2019 en 2020. Het initiatief voor de oprichting van de stichting is genomen door 
violiste en artistiek leider Laura Oomens. 

 
Laura Oomens 

Stichting Close-Up Classics is opgericht met het doel kamermuziek dichterbij de luisteraar te brengen 
en nieuw publiek van kamermuziek te laten genieten. Close-Up Classics organiseert kleinschalige 
kamermuziekconcerten op bijzonder locaties met zorgvuldig geselecteerde, bij de locaties passende 
kamermuziek, uitgevoerd door professionele musici. 
De concerten vinden vooralsnog plaats in de regio Haarlem/Amsterdam. Voor de langere termijn 
streeft Close-Up Classics ernaar de concerten uit te breiden op landelijke schaal. Zo willen wij 
bijdragen aan het in stand houden en op de huidige tijd toepassen van de sector kamermuziek. 
Stichting Close-Up Classics staat voor de dialoog met de luisteraar, voor transparante communicatie 
naar haar vrienden en financiers en voor kwaliteit. 
 
De stichting is BTW-plichtig. Een aanvraag voor de culturele ANBI-status zal, nu de eerste jaar-
rekening beschikbaar is, binnenkort worden aangevraagd. 

2. Anderhalvemeterconcerten 

Na het uitbreken van de coronacrisis begin 2020 heeft het bestuur moeten concluderen dat de 
organisatie van live kamermuziekconcerten, zoals wij deze bij het oprichten van de stichting in 2019 
voor ogen hadden, voorlopig niet mogelijk was. Om muziekliefhebbers ook in deze tijd, met alle 
beperkende maatregelen, veilig te laten genieten van de magie van live kamermuziek, ontwikkelde 
Close-Up Classics de Anderhalvemeterconcerten.nl.  
 
Anderhalvemeterconcerten zijn korte live kamermuziekconcerten van ca. 1 uur door professionele 
musici, in wisselende samenstelling, met een doordachte formule in lijn met de alsdan geldende 
RIVM-richtlijnen in het kader van de coronacrisis.  
De musici die wij vragen te komen spelen zijn veelal zzp’ers, die popelen om weer te mogen 
optreden voor echt publiek. Zo bieden we, per concert, zowel een mooi uurtje livemuziek voor het 
publiek als een mooie speelgelegenheid voor de musici die hier uiteraard een gage aan overhouden, 
zij het bescheiden.  
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3. Verslag van het bestuur 

Dit is het eerste jaarverslag/jaarrekening van de Stichting Close-Up Classics over het verlengde 
boekjaar 2019 en 2020. 
Meteen bij de oprichting van de stichting in juni 2019 zijn de voorbereidingen gestart voor het 
schrijven van een meerjarenbeleidsplan, het plannen van de eerste concerten in 2020 en het 
voorbereiden van het aanvragen van subsidies bij verschillende fondsen. 
 
Om bekendheid aan de stichting en de anderhalvemeterconcerten te geven werden de websites 
www.closeupclassics.nl en www.anderhalvemeterconcerten.nl opgezet en zijn social media, 
perscontacten en drukwerk ingezet om publiciteit te genereren. 
 
Helaas moesten de plannen vanaf begin maart 2020 worden bijgesteld ten gevolge van het 
uitbreken van de coronacrisis en de door regering afgekondigde 'intelligente' lockdown. 
We zijn verheugd dat het gelukt is om binnen de geldende beperkingen in de maanden juni en 
september toch een aantal anderhalvemeterconcerten te organiseren. 
Zowel het publiek als de musici waren enthousiast, zoals uit de evaluaties bleek. 

4. Terugblik op 2020 

In 2020 vonden vier anderhalvemeterconcerten plaats. Sommige concerten werden meerdere 
keer op dezelfde dag uitgevoerd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concert in Huis Bartolotti 
 
1 juni (3x)  Huis Bartolotti in Amsterdam 
 Trio Adesso: Laura Oomens, viool, Mikhail Zemtsov, alviool en  
 Marcus van den Munckhof, cello.  
 
20 juni (3x)  De Vereeniging in Haarlem 

Matangi Quartet  
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27 juni (1x)  de voormalige Janskerk (Noord-Hollands Archief) in Haarlem 
 Aart Bergwerff, orgel en Raaf Hekkema, saxofoon 
 
19 september   Galerie Bloemendaal 

Laura Oomens, viool en Joost Willemze, harp. 
 
De voor het najaar 2020 geplande drie concerten moesten helaas worden geannuleerd. 
 
In het najaar van 2020 werden voorbereidingen getroffen voor vier concerten (bij voorkeur weer 
meerdere keren op één dag uit te voeren) in het vroege voorjaar van 2021. Toen eind 2020 de 
programmering en de afspraken met de musici en de locaties rond waren, werd helaas net de 
tweede lockdown afgekondigd, die na verlenging tot minstens 10 februari zal duren.  

5. Subsidies 

De concerten worden en werden mogelijk gemaakt door bijdragen van de volgende fondsen:  
 
Stichting Amarte Fonds  2.500 euro 
Cultuurstimuleringsfonds Haarlem 2.000 euro 
Stichting Sint Nicolaas Gasthuis 2.000 euro 
Haarlems Muziekfonds  2.000 euro (nog te ontvangen) 
J.C. Ruigrok Stichting  2.000 euro (nog te ontvangen) 
 

6. Vooruitzichten 2021 en 2022 

 
programma's voorjaar 2021  
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De oorspronkelijk planning voor vier anderhalvemeterconcerten in het voorjaar van 2021 (16 
januari, 7 februari, 26 maart en 2 mei) moest wegens alle coronamaatregelen worden herzien. 
De concerten van januari en februari worden uitgesteld naar april/mei/juni. Voorlopig blijven de 
voor 26 maart en 2 mei geplande concerten op de agenda staan. 
Op het moment van het schrijven van dit jaarverslag is het nog afwachten hoe het aan het einde 
van deze lockdownperiode verder gaat. 
Het is onze verwachting dat we ons in heel 2021, ook na beëindiging van de lockdown, zullen 
moeten blijven beperken tot het concept van de anderhalvemeterconcerten. Hopelijk zal het 
vanaf 2022 weer mogelijk worden iets grootschaliger kamermuziekconcerten te organiseren. 
 
Aanpassing van het in 2019/2020 geschreven beleidsplan aan de huidige bijzondere tijd, het 
aanschrijven van culturele fondsen voor een subsidieverzoek en verdere professionalisering van 
de websites en ander PR-materiaal zijn belangrijke aandachtspunten voor 2021. 
In 2021 zal ook de culturele ANBI-status worden aangevraagd, waarna het mogelijk zal worden 
donateur te worden van de stichting, met belastingvoordelen voor zowel de stichting als de 
donateur. 

7. Organisatie 

Stichting Close-Up Classics 
Oranje Nassaulaan 10 
2051 HP Overveen 
info@closeupclassics.nl 
https://www.closeupclassics.nl/ 
https://www.anderhalvemeterconcerten.nl/ 
https://www.facebook.com/laura.oomens.31 
 
KvK :  75047527 
IBAN:  NL34TRIO379687011 
BTW-nummer: 860121161B01 
RSIN-nummer 8601.21.161 

8. Bestuur 

Het bestuur bestaat sinds de oprichting op 7 juni 2019 uit drie bestuursleden: 
x Renee ter Braake, voorzitter (vanaf de oprichting) 
x Jacob Engel, penningmeester (vanaf de oprichting 
x Christien Klopman, interim-secretaris (vanaf de oprichting tot 10 september 2020)  
x Hanneke van Nispen, secretaris (vanaf 10 september 2020). 
De bestuursleden zijn allen onbezoldigd.  
Laura Oomens, violiste en artistiek leider, is adviseur van het bestuur. 
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Met ingang van 10 september 2020 is Christien Klopman, interim-secretaris, op eigen verzoek uit 
het bestuur getreden en per dezelfde datum is Hanneke van Nispen als secretaris tot het bestuur 
toegetreden. 
Het bestuur voldoet aan de 8 principes van de Governance Code Cultuur. 
 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar met veel genoegen samengewerkt met Laura Oomens, 
violiste en artistiek leider van de stichting, die zich met name heeft ingezet voor de organisatie 
en programmering van de concerten en zelf ook in twee van de concerten optrad. 
 
Vrijwilligers worden indien nodig ingezet voor administratieve ondersteuning, marketingacties, 
praktische hulp op locaties en bij de kaartverkoop.  

9. Samenwerking met derden 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar met veel genoegen samengewerkt met Vereniging Hendrick 
de Keyser (Huis Bartolotti in Amsterdam), het Noord-Hollands Archief (voormalige Janskerk in 
Haarlem) en Galerie Bloemendaal. Ook de Sociëteit Vereeniging heeft een van onze concerten 
gehuisvest. Vanwege de culturele aard van het evenement mochten wij voor de concerten om 
niet dan wel tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van de genoemde historische locaties. 
Close-Up Classics is al deze instanties dankbaar voor de prettige samenwerking en hoopt deze in 
2021 te kunnen continueren. 

10. Jaarrekening 

Op termijn van meerdere jaren moet de exploitatie van de stichting sluitend zijn want er wordt 
geen substantieel vermogen opgebouwd. Dankzij subsidies, kortingen op de locatiehuur en 
goedlopende kaartverkoop konden wij in 2020 een beperkte winst boeken, die volledig zal 
worden aangewend voor het organiseren van de concerten in 2021. 
De uitgaven van de stichting bestaan voornamelijk uit de gages voor musici, huur van locaties en 
kosten voor publiciteit. 
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Balans 2020 
 

Balans 2020 
         

     Activa 
  

Passiva 
 

     Bank 5463,75 
 

voor 2021 ontvangen subsidies 4000,00 
Facebook 
advertentietegoed 12,35 

 
voor 2021 verkochte kaartjes 1135,32 

terug te ontvangen btw 116,41 
 

kapitaal 457,19 
     

 
5592,51 

  
5592,51 

     
 

Winst- en verliesrekening 2019 en 2020 
 

Verlies-en 
verliesrekening 2020         

     Lasten 
  

Baten 
 

     artiesten 4834,87 
 

subsidies 6500,00 
catering 50,00 

 
kaartverkoop 4837,16 

pinapparaat 18,45 
   publiciteit 1590,98 
   zaalhuur 1005,00 
   transactiekosten 

kaartverkoop 58,51 
   bankkosten 170,40 
   winst 3608,95 
        

 
11337,16 

  
11337,16 

      
 
 
 

Januari 2021 
Bestuur Close-Up Classics 


