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Op 27 maart 2020 overleed na een slopende ziekte Jakob Kamminga, pianist, pianodocent, 
lid van onze vereniging, echtgenoot van onze voorzitter Eva Schotanus en vader van hun 
dochter Dora. Jakob was een geliefde collega, voor zijn leerlingen en voor zijn collega’s. We 
zullen zijn betrokken en deskundige bijdrage, zijn bevlogenheid en zijn speciale humor zeer 
missen.  
 
Dit verenigingsjaar dat als alle voorgaande begon, werd uiteindelijk in belangrijke mate 
bepaald door de coronapandemie. Het najaar begon als altijd, werd afgesloten met een 
mooi kerstconcert en goedbezochte leerlingpresentaties. In maart werden we door de 
coronamaatregelen gedwongen de fysieke lessen te stoppen. Het lesgeven op afstand, door 
online lessen bleek na een aarzelende start een goed werkbare oplossing voor de meeste 
leerlingen en docenten. Gelukkig bleken ook vrijwel alle leerlingen bereid om hun lessen, en 
de betaling voor hun lessen, voort te zetten tijdens de pandemie. Daardoor bleek uiteindelijk 
het hele systeem – gelukkig maar – in stand te kunnen blijven, de contributiebetalingen en 
de betalingen van de huur bleven in stand als vóór de pandemie. In de laatste maanden van 
het lesjaar was er door de (achteraf tijdelijke) versoepeling van de coronamaatregelen meer 
mogelijk, op de Arntzeniusweg werden voor rekening van de vereniging plexiglas schermen 
aangebracht (het bedrag onvoorzien van € 200,- in de winst- en verliesrekening).  
 
Marjolijn van de Brandt gaf haar vleugels voor het laatst een grote onderhoudsbeurt, zij 
heeft aangegeven dat ze voornemens is deze op termijn over te dragen aan de vereniging. 
Wij zijn haar bijzonder dankbaar voor dit voornemen. Hiermee wordt een langer perspectief 
voor onze vereniging mogelijk gemaakt. De wijze en het moment waarop deze overdracht 
plaats gaat vinden is nog onderwerp van overleg. Vooruitlopend op de onderhoudskosten 
van deze vleugels is de contributie al in 2019-2020 enigszins verhoogd om zo op termijn een 
fonds te kunnen creëren voor het onderhoud van deze instrumenten. De vereniging heeft 
zich daarnaast ten doel gesteld de ANBI-status te verwerven. Daarvoor, en als bevestiging 
van onze doelen en activiteiten is een beleidsplan voor de vereniging opgesteld.  
 
Door de contributieverhoging, en doordat enkele vaste uitgaven zoals boodschappen en de 
kosten van het stemmen aanzienlijk lager waren dan gebruikelijk, is een batig saldo van € 
1263,- gerealiseerd. Dit batig saldo is vooralsnog toegevoegd aan de Algemene reserve. 
Wanneer er sprake is van een overdracht van de vleugels zal dit voor een deel worden 
bestemd in een voorziening voor het onderhoud van deze instrumenten.  
 
Het bestuur: 
Eva Schotanus, voorzitter 
Maurits Haenen, penningmeester 
Martijn Willers, secretaris 
   
 
 


