
a.	  Naam	  van	  de	  instelling	  
Stichting	  Vrienden	  van	  het	  Amsterdam	  Baroque	  Orchestra	  &	  Choir	  
	  
b.	  RSIN/fiscal	  nummer	  ANBI	  
812923637	  
	  
c.Adres	  
Meerweg	  25	  
1405	  BC	  Bussum	  
	  
d.	  Doelstelling	  
Het	  verlenen	  van	  financiële	  ondersteuning	  aan	  het	  Amsterdam	  Baroque	  Orchestra	  &	  Choir.	  
	  
e.	  Hoofdlijnen	  van	  het	  beleidsplan	  
De	  Vrienden	  leveren	  jaarlijks	  een	  financiële	  bijdrage	  ter	  ondersteuning	  van	  de	  uitvoeringen	  
van	  het	  ABO	  &	  Choir.	  In	  het	  verleden	  zijn	  de	  bijdragen	  gebruikt	  voor	  onder	  meer	  promotie	  
maar	  ook	  als	  voor	  de	  exploitatie	  van	  concerten	  van	  het	  ABO	  &	  Choir.	  Door	  het	  wegvallen	  
van	  de	  vroeger	  verleende	  structurele	  subsidie	  moet	  het	  ABO	  op	  allerlei	  manieren	  proberen	  
geld	  binnen	  te	  halen	  om	  de	  uitvoeringen	  van	  barokmuziek	  mogelijk	  te	  maken.	  De	  Vrienden	  
leveren	  niet	  alleen	  zelf	  financiële	  bijdragen	  maar	  spannen	  zich	  als	  Stichting	  ook	  in	  nieuwe	  
leden	  van	  de	  Vriendenclub	  binnen	  te	  halen.	  
	  
f.	  Bestuur	  
J.	  Spelbos,	  voorzitter	  
R.J.Geel,	  vice-‐voorzitter	  
Mevr.	  I.	  Phoa-‐Provatoroff-‐	  penningmeester	  
Mevr.	  H.T.	  Meinhardt	  –	  Redactie	  contactorgaan	  
Mevr.	  D.	  Van	  Rijn	  –	  publiciteit	  
M.	  van	  der	  Heijden	  -‐	  lid	  
	  
g.	  Verslag	  2013	  
De	  Vrienden	  van	  het	  ABO	  &	  Choir	  vormen	  momenteel	  nog	  een	  vrij	  kleine	  club	  van	  
omstreeks	  100	  leden.	  Deze	  groep	  breidt	  zich	  langzaam	  uit.	  In	  2012	  is	  bij	  uitvoeringen	  van	  
het	  ABO	  veel	  aan	  ledenwerving	  gedaan.	  Behalve	  de	  vaste	  bedragen	  die	  de	  Vrienden	  
jaarlijks	  van	  hun	  rekening	  laten	  afschrijven	  (€35,	  €	  50	  en	  €	  100)	  zijn	  er	  ook	  enkele	  
schenkingen	  bedragen	  binnengekomen.	  Een	  deel	  van	  het	  bedrag	  dat	  binnenkomt	  wordt	  
uitgegeven	  aan	  productie	  en	  verzending	  van	  de	  zogenaamde	  Vriendenbrief	  waarin	  
komende	  uitvoeringen	  worden	  belicht	  en	  leden	  van	  orkest	  en	  koor	  worden	  geïnterviewd.	  
Hoewel	  de	  bijdragen	  die	  de	  Vriendenclub	  levert	  aan	  de	  exploitatie	  van	  orkest	  en	  koor	  
relatief	  klein	  zijn,	  is	  toch	  gebleken	  dat	  deze	  inkomsten	  essentieel	  genoemd	  kunnen	  
worden.	  Een	  succesvol	  initiatief	  van	  orkest,	  koor	  en	  Vrienden	  vormen	  de	  openbare	  
(generale)	  repetities,	  die	  gratius	  toegankelijk	  zijn	  en	  een	  helder	  inzicht	  geven	  in	  de	  
werkwijze	  van	  dirigent	  en	  koor	  en	  orkest.	  
	  
h.	  Financieel	  


