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Introductie 
Stichting In Concert biedt de kans aan talentvolle amateurmuzikanten uit Breda en omgeving 
(ook genoemd ‘groot Breda’) om op projectmatige basis mee te werken aan (thema)concerten. 
Het doel is om hiermee het gat tussen amateurs en professionele muzikanten te verkleinen. 
Artiesten uit diverse disciplines werken in een korte tijd toe naar een kwalitatief hoogstaande 
productie. De stichting geeft deelnemers de kans ervaring op te doen en een goed portfolio op 
te bouwen. Ze stellen daarbij kennis beschikbaar op het gebied van productie, muzikaliteit en 
techniek. Om de kwaliteit van de producties te waarborgen vindt er in het voortraject een 
uitgebreide selectieprocedure plaats met onder andere audities voor vocalisten en musici.  
 

Gegevens stichting 
Stichting in Concert 
www.stichtinginconcert.nl  
Adres: P/a Hoofdstraat 145, 4844 CD  Terheijden 
KvK: 73679941 

 
Doelstelling Stichting in Concert 
De primaire doelstelling van Stichting in Concert is een kwalitatief hoogwaardige productie 
neerzetten om hiermee het gat tussen amateurs en professionele muzikanten te verkleinen. 
Daarnaast richt men zich niet alleen op muzikanten en vocalisten maar worden er ook 
samenwerkingen aangegaan met lokale maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen 
die betrekking hebben op hospitality, productie en techniek. 

Activiteiten 
Het eerste concert van Stichting In Concert heeft plaatsgevonden op zaterdag 10 oktober 2020 
in Podium Bloos te Breda. Door de maatregelen die het jaartal 2020 met zich meebrachten 
hebben we het concert omgedoopt tot een livestream concert. Op deze manier hebben we meer 
bezoekers kunnen binden. In 2021 is de doelstelling om weer live publiek te kunnen entertainen 
tijdens ‘The Sound of Christmas’. Het kerstconcert vindt plaats op zaterdag 11 december in 
Podium Bloos te Breda. Deze locatie biedt ruimte voor 400 bezoekers verdeeld over de tribune 
en VIP zitplaatsen. De VIP zitplaatsen zitten dichtbij muzikanten en vocalisten waardoor de 
bezoekers zich letterlijk tussen de muziek banen. Het repertoire bestaat uit instrumentale 
nummers die ten gehore gebracht worden door het Stichting In Concert Orkest en nummers die 
vocaal ondersteund worden door vocalisten. 
 
De deelnemers van ‘The Sound of Christmas’ zijn talentvolle muzikanten en vocalisten die in de 
regio Breda bij amateur-muziekverenigingen spelen en lid zijn. Ondanks hun eigen talent zijn ze 
gewend om ook met minder talentvolle muzikanten te spelen, hen te ondersteunen en zich zo 



nodig op aan te passen. Stichting in Concert wil deze talentvolle muzikanten nu een unieke 
kans bieden waarbij ze met een team van professionals kunnen werken aan het realiseren van 
een nog hoger niveau. We dagen ze uit en laten ze daardoor groeien binnen hun eigen 
discipline. Daarmee is het doel om hun motivatie te laten groeien zodat ze muziek willen blijven 
maken. 
 
Daarnaast zet Stichting in Concert zich in om verschillende maatschappelijke- en 
onderwijsinstellingen de kans te bieden onderdeel te zijn van een grootschalig evenement en 
zodoende ervaringsplaatsen kan aanbieden aan een deze groep.  

Bestuur 
Het dagelijks bestuur bestaat op dit moment uit Boelo Tigchelaar (voorzitter), Emmy de Kroon 
(secretaris) en Jochem de Klein (penningmeester). Zij vergaderen met regelmaat om te 
voorzien in het bereiken van de doelstelling van de stichting. Dit doen zij samen met vele 
anderen die zich inzetten voor de artistieke, productionele, en marketing activiteiten van de 
stichting.  

Financiële middelen 
Gezien de stichting op projectbasis concerten aan wilt bieden zijn er maar enkele doorlopende 
kosten en uiteraard met name de projectkosten. In dit deel wordt de werving en de besteding 
van de stichting gelden toegelicht.  

Werving 
Elk project kent een eigen begroting die vastgesteld wordt door het bestuur in een van haar 
vergaderingen. De benodigde middelen per concert kunnen in grofweg twee posten worden 
verdeeld. Een deel van de inkomsten valt ten bate door de verkoop van concertkaarten en 
consumpties en het andere deel door subsidies en sponsorgelden. Deze laatste categorie is 
essentieel voor de initiële opzet van de concerten en dient op dat moment ook als belangrijkste 
bron van inkomsten. Het is de taak van het bestuur om deze gelden te werven en te beheren 
voor de uitgaven volgens de begroting.  

Beheer en besteding 
Het beheer van deze gelden gebeurt door het bestuur van de stichting en de eerste 
verantwoordelijkheid ligt bij de penningmeester van het bestuur. Het merendeel van de uitgaven 
zullen ten bate zijn van het huren van een zaal, podium, artistieke voorzieningen en honoraria 
voor de meewerkende professionals. Uiteraard speelt de marketing van de concerten een 
belangrijke rol en is er een deel van het budget gewijd aan verschillende online en offline 
marketingactiviteiten.  



Goede doelen 
Stichting in Concert zet zit graag in voor goede doelen in de regio die zich op een 
(vergelijkbare) wijze inzetten voor cultuur(educatie). In 2020 heeft het bestuur gekozen om bij 
een positief financieel overschot na het concert in samenspraak met het Jeugdfond Sport en 
Cultuur Breda een donatie te maken aan projecten waar muziek maken centraal staat. Op deze 
manier wil de stichting teruggeven aan de maatschappij waar zij zich voor inzet. In totaal 
hebben we een cheque kunnen overhandigen van €1000,-.  
 
In 2021 staat het terug geven aan de regio nog steeds hoog op de prioriteiten lijst. Welk doel we 
dit jaar gaan ondersteunen is nog niet bekend.  
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