
 

Stichting Oscar van Hemel - jaarverslag 2015 

Door omstandigheden is het beleidsplan 2011 -2014 nog niet opnieuw herzien. Het bestuur gaat 
voorlopig door op de in 2011 ingeslagen weg, aangezien er geen wijzigingen voor die koers zijn 
opgetreden. De doelstellingen van de stichting gelden nog steeds.  
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 2015 is gestart met de voorbereidingen voor de uitgebreide viering van de 125e geboortedag van 
Oscar van Hemel , 3 augustus 1892. Het bestuur is daartoe samen met haar adviseur Peter de Wit, 
voormalig violist van de Radio Kamer Filharmonie gestart met de benaderen van partijen. Het streven 
is om medio 2016 een programma voor medio 2017 klaar te hebben. 

In 2015 is verder aandacht gegeven aan: 

 
A. 
* promotie van de strijktrio 1951 door een materiaal bijdrage  aan het Goeyvaertstrio uit 
Antwerpen, dat zich specialiseert in muziek  van tijdgenoten van Oscar van Hemel en dat een 
concert in Nederland gaf. 
* Een kleine studiebijdrage tbv strijkkwartet no. 4 door Utrecht String Quartet  
tbv enkele uitvoeringen van het werk in Nederland. 
* een bijdrage aan de voorbereidingen voor een auditie van Muriel van Hemel bij het CREA 
orkest in Amsterdam, tbv de uitvoering van het 1e vioolconcert (bladmuziek en kosten 
pianist). Muriel van Hemel zal in 2016 bij CREA en in 2017 bij het Orkest van Utrecht dit werk 
enkele keren gaan uitvoeren, waaronder ook in het buitenland. 
* een studiebijdrage aan BrassBand Schoonhoven tbv. de opname van de Intrada voor 
koperblazers uit 1954 
 
B. Koperblazer en Arrangeur Joop van Dijk heeft de instrumentatie voor de Intrada voor 
Koperblazers uit 1954 – door Oscar van Hemel in opdracht geschreven en uitgevoerd tijdens 
de opening van de Staten Generaal in dat jaar- aangepast aan de hedendaagse eisen. 
Hierdoor was de BrassBand Schoonhoven in staat dit werk in te studeren en aan het einde 
van 2015 op te nemen. 
 



C. 
* Er is een aantal cd’s uitgereikt aan mensen die uitvoering van werk mogelijk kunnen 
beïnvloeden of dit gaan doen. 
* Er is een Facebookpagina Stichting Oscar van Hemel aangemaakt, waar op onregelmatige 
basis nieuwtjes worden gelanceerd. 
 
E.  
Normale ontvangst van auteursrechten via Buma/Stemra en Donemus. 
 
G. 
Er zijn enkele periodieke giften ontvangen. 
 
Er is dit jaar geen aandacht gegeven aan de punten D en F van de activiteiten genoemd in 
het beleidsplan. 
 
 
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 
   Jan Joost van Hemel ( officieel tot 31-12-2015) 
   Eleonore Riksen 

Ivo Korte  
   Oscar van Hemel Jzn 
 
 
Epe, 29 maart 2016 
 

Financieel overzicht          2013            2014          2015 
Inkomsten     
Buma  327,01 530,93 424,49 

Donemus/MNG  9,73 261,51 207,67 
Stemra   41,67 12,01 

tot auteursrechten  336,74 834,11 644,17 
divertimentodag   4125,00 235,00 
Donaties/overige  350,00 1050,00 1050,00 
CD-boeken  12,00 280,00  
Foutieve overboeking    346,26   

Totaal inkomsten  1045 6289,11 1929,17 
     

 
uitgaven     
KvK     
Stemra     



Buma     
Donemus/MGN     
bestuurskosten  69,58 121,00 114,05 
divertimentodag, oid   4118,50  
Cd kosten   1593,80  
kosten zakelijke rekening  81,91 85,91 103,66 
fonds OvH  350,00 1432,06 778,77 
kruis foutieve overboeking   346,26  

Totaal uitgaven  501,49 7697,53 996,48 
     

inkomsten-uitgaven  543,51 -1408,42 932,69 
 
     
     

saldi per 31-12 2012 2013 2014 2015 
betaalrekening 1440,13 1983,64 575,22 1507,91 
spaarrekening 2142,73 2178,64 2204,30 2222,71 
Rente  35,91 25,66 18,41 

 

stichtingskapitaal 2015 : 3730,62     + aantal cd’s en boeken. 
 

Toelichting bij exploitatieoverzicht 2015 

1. De inkomsten uit  auteursrechten zijn in 2015 redelijk stabiel gebleven. Dit komt mede 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. 

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

van Oscar van Hemel. Zie voor de verantwoording van de uitgaven uit het fonds het jaarverslag. 

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   33 
CD:     
symfonisch  37 
kamermuziek  74 
vocaal   21 
5e strijkkwartet           › 125  ( doos van 25 en grote doos..?) 
 
2 dozen met catalogi koormuziek 


