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Aan het eind van het 10de Kamermuziekfestival, in de herfst van 2012, kondigt Hans Schouten aan dat
hij zich terug zal trekken als voorzitter van het Bestuur van de Stichting Internationaal
Kamermuziekfestival Den Haag. Een functie die hij tien jaar bekleedde. Dankzij Hans Schouten is het
idee van Eva Stegeman om in Den Haag een Kamermuziekfestival te organiseren gerealiseerd. Op
initiatief van hem is in 2010 ook de Stichting Vrienden van het Internationaal Kamermuziekfestival
Den Haag opgericht. Daardoor kunnen liefhebbers van kamermuziek financieel bijdragen aan de
kosten van het Festival en deze in mindering brengen bij de belastingaangifte via de z.g. ANBI
regeling. Vrienden leveren bovendien hand- en spandiensten rond de organisatie van het Festival.

Een Festivaldag in oktober 2013
Met het aantreden van een nieuw Festivalbestuur wordt besloten het Kamermuziekfestival te
verschuiven van de herfst 2013 naar het voorjaar van 2014. 2013 wordt een overgangsjaar met een
Festivaldag op 26 oktober 2013.

11de Kamermuziekfestival in maart 2014
Op zaterdag 26 oktober kan worden meegedeeld dat van 26 t/m 30 maart 2014 het 11 de Internationaal
Kamermuziekfestival Den Haag zal plaatsvinden. Van meer dan een weeklang kamermuziek wordt het
festival teruggebracht tot vijf dagen, met meerdere programmaonderdelen per dag. De Vrienden
worden over deze nieuwe ontwikkeling ingelicht en blijven het festival steunen.

Financieel verslag 2013
Zeven en zestig bezoekers van het festival hebben zich in de afgelopen jaren aangemeld als Vriend
van het Kamermuziekfestival. Ieder jaar wordt het grootste deel van de binnenkomende donaties
gespendeerd aan onderdelen van het Festival.
Aan het begin van 2013 stond een bedrag van € 1.050, 90 op de rekening van de Stichting Vrienden.
In totaal hebben de Vrienden in 2013 € 3.295,- gedoneerd. Daarvan is in 2013 € 2.000,- overgemaakt
als bijdrage voor de Festivaldag van 26 oktober 2013.
Eind 2013 heeft de Stichting Vrienden van het Kamermuziekfestival € 2.348,20 in kas.

Beleidsplan 2014
Door de teruglopende subsidies van de landelijke en gemeentelijke overheid voor kunst én de
verhoging van de BTW op de verkoop van tickets zijn grotere particuliere bijdragen nodig om de
beoefening van de kunsten op peil te houden.
Met het Festival Bestuur is afgesproken dat de Vriendenkring zich uitsluitend richt op
persoonlijke bijdragen van kunstlievende burgers. Het Bestuur van het Festival richt zich op het
binnenhalen van overheidssubsidies, en sponsoren uit het bedrijfsleven.
Het doel van de Vriendenkring blijft daarom: meer vrienden werven en de vrienden aan te sporen,
als het kan, wat meer te betalen dan de minimumbijdrage van 35 euro per jaar. In navolging van
andere kunstinstellingen (musea, theaters, orkesten) willen wij op burgers een beroep doen de
beoefening van de kunst met extra middelen te ondersteunen, daarbij gebruik makend van de
belastingfaciliteit die giften voor cultuur begunstigt. Ook worden vrienden gewezen op de
mogelijkheid van legaten. De vrienden zullen meer ingeschakeld worden als vrijwilliger bij de
organisatie van het festival en het aantrekken van bezoekers aan de concerten.
Burgerzin is nodig om verval van de kunsten te voorkomen.
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