
 

Stichting Oscar van Hemel - jaarverslag 2014 

In het beleidsplan 2011 -2014 wordt voorgesteld dat het bestuur in deze periode de doelstellingen 
van de stichting wil realiseren door het initiëren van een breed scala aan activiteiten. Jaarlijks zal aan 
verschillende activiteiten aandacht worden 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 
 

In 2014 is aandacht gegeven aan: 

A. 
* door een substantiële bijdrage aan Zeister Muziekdagen 2014 mede tbv de kosten voor 
instudering en uitvoering Van Hemel 5e strijkkwartet. 
Tijdens de Masterclass van de Zeister Muziekdagen in augustus 2014 heeft het 
studentenensemble Academy Quartet uit Oekraïne het zelden uitgevoerde 5e strijkkwartet 
van Oscar van Hemel ingestudeerd en uitgevoerd. Het strijkkwartet no 5 is mede 
ingestudeerd tbv een CD opname die is gerealiseerd. Door contacten van Norbert van Hemel 
met de organisatie van dit jaarlijkse festival heeft de Stichting Oscar van Hemel dit 
succesvolle kwartet financieel kunnen ondersteunen.  Meer informatie is te vinden op 
http://www.zeistermuziekdagen.nl/ZMD/Festival2014/studentenensembles.php 
 
* Studiebijdrage tbv strijkkwartet no. 4 door Utrecht String Quartet  
Op 12 oktober 2014 is in het Hilton Royal Parc Hotel in Soestduinen het Strijkkwartet no. 4  
van Oscar van Hemel uitgevoerd. Uitvoering van het werk werd mede gepromoot door Peter 
de Wit, organisato bij  Muziekkring Eemland , die het concert organiseerde. Het Utrecht 
String Quartet gaf een prachtige uitvoering ten gehore. 
 
C. 
* Door levering van materiaal aan enkele geïnteresseerden: een aantal CD’s is verstuurd en  
een boek over de componist.  
* door het in eigen beheer uitbrengen van een CD met het Strijkkwartet no. 5 van Oscar van 
Hemel( 1956). Uitvoerenden zijn de leden van het Academy Quartet uit Oekraïne.  
 
E.  
Normale ontvangst van auteursrechten via Buma/Stemra en Donemus en verkoop CD’s. 
 



F.  
Teksten tbv CD bijlage. 
 
G. 
Er zijn enkele periodieke giften ontvangen. 
 
Er is dit jaar geen aandacht gegeven aan de punten B en D van de activiteiten genoemd in 
het beleidsplan. 
Het beleidsplan 2011-2014 zal in 2015  worden geëvalueerd en bijgewerkt. 
 
 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende leden: 
voorzitter  Joke Riksen Van Hemel 
secretaris 
penningmeester Hanneke Postma – van Dijck 
leden   Oda van Waes – van Hemel 
   Eleonore Riksen 
   Ivo Korte 
   Oscar van Hemel Jzn 
 
Epe, 11 februari 2015 

Financieel overzicht 

 
 
 
              2013               2014 

Inkomsten    
Buma  327,01 530,93 
Donemus/MNG  9,73 261,51 
Stemra   41,67 

tot auteursrechten  336,74 834,11 
divertimentodag   4125,00 
Donaties/overige  350,00 1050,00 
CD-boeken  12,00 280,00 
Foutieve overboeking    346,26  

totaal  1045 6289,11 
    

uitgaven    
KvK    
Stemra    
Buma    
Donemus/MGN    
bestuurskosten  69,58 121,00 
divertimentodag, oid   4118,50 
cd   1593,80 

kosten zakelijke rekening  81,91 85,91 
fonds OvH  350,00 1432,06 
kruis foutieve overboeking   346,26 



totaal  501,49 7697,53 
    

inkomsten-uitgaven  543,51 -1408,42 
 
 
    
    

saldi per 31-12 2012 2013 2014 
betaalrekening 1440,13 1983,64 575,22 
spaarrekening 2142,73 2178,64 2204,30 
Rente  35,91 25,66 

Financieel verslag 2014 

 

stichtingskapitaal 2014 : 2779,52     + aantal cd’s en boeken. 
 

Toelichting bij exploitatieoverzicht 2014 

1. De inkomsten uit  auteursrechten zijn in 2014 aanzienlijk hoger dan de laatste jaren. Dit is voor een 

deel te danken aan meer uitvoeringen en daaraan gerelateerd meer verhuur/verkoop van 

bladmuziek. Daarnaast zijn werken van Oscar van Hemel op Cd’s van derden (bijv. de CDbox “150 jaar 

Mannenkoorzang”) uitgebracht.  

2. Er zijn dit jaar enkele periodieke giften gedaan die gelden voor een periode van 5 jaar. Een van 

deze giften is gebruikt tbv de CD met het 5e strijkkwartet.  

3. De CD’s en boeken die in stock zijn, worden voornamelijk gebruikt ten behoeve van de promotie 

van het werk van Oscar van Hemel en dus merendeels  kosteloos verstrekt.  

3. Het fonds Oscar van Hemel betreft een klein fonds tbv bijdragen aan de promotie van het werk 

van Oscar van Hemel. Uit het fonds zijn dit jaar bijdragen geleverd aan het Utrecht String Quartet en 

aan de Zeister Muziekdagen.   

 


