Stichting Oscar van Hemel - jaarverslag 2016
Algemeen
Het bestuur constateert dat ook voor 2016 in principe kan worden voortgebouwd op de in 2011 in
het beleidsplan ingeslagen weg, aangezien er geen wijzigingen voor de koers zijn opgetreden. De
doelstellingen van de stichting gelden nog steeds.
Jaarlijks wordtl aan verschillende activiteiten aandacht gegeven. De activiteiten zijn in 7 groepen te
verdelen:
 A muziek (laten) uitvoeren/muziek uitgevoerd krijgen;
 B doen uitgeven van muziek van Oscar Van Hemel;
 C doen verspreiden van muziek en kennis van Oscar Van Hemel: boeken, cd’s, digitaal, website;
 D beheren van archief (onderhoud en uitbreiding)
 E beheer van de rechten op de muziek van Oscar Van Hemel
 F ontwikkelen van promotieartikelen (teksten, flyer, e.d.), digitale tekst (nodig voor opname in
programmaboekje)
 G werven van fondsen

Activiteitenverslag 2016
2016 heeft volledig gestaan in het teken van de voorbereidingen voor de uitgebreide viering van de
125e geboortedag van Oscar van Hemel in 2017. Het programma voor de herdenkingsdag die is
gepland voor 8 oktober 2017 in het Muziekgebouw van de Omroep krijgt, evenals de satellietevenementen, steeds meer vorm gedurende het jaar. De Gemeente Hilversum toont zich
enthousiast, omdat een aantal onderdelen van het programma sterk Hilversum gebonden is. Men
zegt een financiële bijdrage toe. Ook de Regionale Rabobank zegt een bijdrage toe. Er zijn fondsen
aangeschreven.
In 2016 is verder aandacht gegeven aan:

A. muziek (laten) uitvoeren/muziek uitgevoerd krijgen
 Op 19 januari was er een concert van het Oscar van Hemel Ensemble waar het
Klarinetkwintet uitgevoerd werd.
 Eind juni/begin juli heeft Muriel van Hemel als soliste samen het CREA orkest van
Amsterdam een aantal malen het 1e vioolconcert uitgevoerd (Hoorn, Utrecht en
Amsterdam), en tevens in Wenen en Praag.
 Tijdens het Orlando Festival in Zuid Limburg in augustus is het Klarinetkwintet uitgevoerd
en opgenomen tbv een te realiseren CD.
 Strijkorkest Zoroaster heeft in november in Utrecht het Divertimento vannr Strijkorkest
uitgevoerd.
De stichting gaf dit jaar ten behoeve van onder andere bovengenoemde evenementen

* een studiebijdrage aan uitvoering van Ensemble Oscar van Hemel (concert op 19 januari
2016)
* een bijdrage aan Orlandofestival 2016 in verband met uitvoering klarinetkwintet
* een bijdrage in de bladmuziek ter promotie
* een bijdrage van bladmuziek tbv hobokwartet (tbv Orlandofestival 2017)
* acte de présence bij de terugkomdag van het Piz Amalia Music Festival 2016 in november
2016. De jonge muziektalenten hadden tijdens het festival in de zomer van 2016 gewerkt
aan het instuderen van het klarinetkwintet van Oscar van Hemel
* Bestuursleden van de Stichting zijn ook aanwezig geweest bij andere evenementen die een
relatie hadden met het werk van de Stichting.
B. doen uitgeven van muziek van Oscar Van Hemel
Er is dit jaar overleg gevoerd met Donemus over de aanwezige werken en digitalisering daar
van. Er is opdracht gegeven voor het aanpassen van een aantal werken.
Tevens is de jacht op “verloren” werken geopend: er zijn verschillende werken waarvan het
onduidelijk is waar de aanvankelijke uitgeverij(contract) is gebleven of waar de interesse bij
de huidige uitgeverij niet optimaal is. De stichting wil graag de uitgeefrechten van die
werken terugkrijgen.
C. doen verspreiden van muziek en kennis van Oscar Van Hemel: boeken, cd’s, digitaal, website
* Er is een aantal cd’s uitgereikt aan mensen die uitvoering van werk mogelijk kunnen
beïnvloeden of dit gaan doen.
* Via website en Facebookpagina van Stichting Oscar van Hemel wordt regelmatig melding
gemaakt van nieuws in het kader van de komende evenementen en van uitvoering van het
werk van Oscar van Hemel in den lande.
D. beheren van archief (onderhoud en uitbreiding)
Er wordt gewerkt aan het opbouwen van een overzicht van de werken , met name van
uitgaven en opnames.
E. beheer van de rechten op de muziek van Oscar Van Hemel
Normale ontvangst van auteursrechten via Buma/Stemra en Donemus.
Dit jaar is een begin gemaakt met het opsporen van “verloren” werken, waarvan de
uitgeverijen in de loop van de tijd door overnames en andere oorzaken moeilijk te
achterhalen zijn. Dit om eventuele uitgaven van deze werken weer mogelijk te maken.
F. ontwikkelen van promotieartikelen (teksten, flyer, e.d.), digitale tekst (nodig voor opname in
programmaboekje

In het kader van 125 jaar Oscar van Hemel worden verschillende teksten opgesteld.
G. werven van fondsen
Er zijn enkele periodieke giften ontvangen. Tevens zijn extra giften ontvangen, onder meer in
natura: een aantal strijkinstrumenten waarvan de gezamenlijke waarde is getaxeerd op €
1850.
In verband met 2017 Oscar van Hemel 125 is een programma van evenementen die voldoen
aan de doelstellingen van de stichting, in voorbereiding. Voor deze evenementen zijn
fondsen aangeschreven en is toezegging verkregen van de Gemeente Hilversum en
Rabobank Gooi en Vechtstreek.
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Epe, 14 maart 2018

Financieel overzicht van Stichting Oscar van Hemel 2016

Balans 31-12-2016
Activa

2016

2015

liquide middelen (Betaal & spaar)
CD’s en boeken
vast activa *)
totaal
*) Betreft donatie strijkinstrumenten

4031,69
PM
1850,00
5881,69

3730,62
PM

5566,78
314,91
5881,69

3730,62

3730,62

Passiva
vermogen
voorziening CREA concerten
totaal

3730,62

Exploitatie overzicht
Inkomsten
totaal auteursrechten en verkoop/verhuur
Buma
Donemus/MNG
Stemra
Rente
Donaties
CD’s en boeken
totaal

2016

2015

1181,98
907,12
262,65
12,21
11,01
3950,00
56,00
5198,99

664,17
424,49
207,67
12,01
18,41
1050,00

66,55
103,17
2878,56
3048,28

74,05
103,66
818,77
996,48

1947,58

uitgaven
Donemus/MGN
bestuurskosten
kosten zakelijke rekening
fonds OvH
totaal

inkomsten-uitgaven

2150,71

951,10

Toelichting bij financieel overzicht 2016
1. De inkomsten uit auteursrechten zijn in 2016 aanzienlijk toegenomen. Dit komt door meer
uitvoeringen en daaraan gerelateerd meer verhuur/verkoop van bladmuziek.
2. De CD’s en boeken die in stock zijn, worden ingezet voor de promotie van het werk van Oscar van
Hemel en dus merendeels kosteloos verstrekt.
De instrumenten zijn getaxeerd ( € 1850) en er zal een plan van herstel/gebruik ervan worden
opgemaakt.
3. Het fonds Oscar van Hemel betreft een klein fonds tbv bijdragen aan de promotie van het werk
van Oscar van Hemel. Zie jaarverslag punt A, muziek (laten) uitvoeren/muziek uitgevoerd krijgen.
De stichting is van zins het fonds voorzichtig in te zetten ten behoeve van de viering Oscar van
Hemel 125.
ad 2. totaal aantal in stock, Epe:
boeken
25
CD:
symfonisch
35
kamermuziek
70
vocaal
16
5e strijkkwartet
› 125
2 dozen met catalogi koormuziek

