


Voor u ligt het activiteitenverslag 2019 van het 
Prinses Christina Concours. Dit verslag wordt 
geschreven in een bijzondere tijd, midden in de 
uitbraak van het coronavirus dat ook ons land hard 
raakt. Het is een periode waarin angst en verdriet 
worden afgewisseld met een versterkt gevoel 
van solidariteit en verbondenheid. Zij het op een 
grotere afstand dan wij vaak willen. De contouren 
van de crisis worden in hoog tempo duidelijk. De 
cultuursector, waarin gezamenlijke fysieke beleving 
centraal staat, zal financieel keihard worden geraakt 
en het voortbestaan van veel podia en presenterende 
gezelschappen zal op korte termijn worden bedreigd. 
In die context, schrijven we als team een terugblik op 
een jaar waarin onze organisatie veel veranderingen 
heeft doorgemaakt en we gezamenlijk nieuwe 
plannen hebben bedacht en opgeschreven. 

Om met een verdrietige gebeurtenis uit 2019 te 
beginnen: we verloren in augustus onze grootste 
ambassadeur en naamgeefster, Prinses Christina. 
Toen zij 30 jaar geleden haar naam verbond aan 
wat toen nog het Edith Stein Concours heette, 
gaf ze daarmee onze organisatie vleugels. Door 
haar enthousiasme, bevlogenheid, liefde voor 
de muziek en open houding, van musicus tot 
musicus, tegenover alle deelnemers en uiteindelijke 
prijswinnaars, zijn we uitgegroeid tot een organisatie 
van betekenis. We zijn een duidelijke rol gaan spelen 
binnen de muzikale talentontwikkeling en zijn een 
voorportaal voor de professionele klassieke muziek 
en jazz. We zijn tegelijkertijd ook steeds meer gaan 
doen voor de jongste doelgroep, iets wat Prinses 
Christina altijd heeft toegejuicht, bijvoorbeeld met 
De Muziekwedstrijd. We gaan haar missen, in het 
bijzonder ook tijdens de aankomende Nationale 
Finale van ons klassiek concours, die we voor het 
eerst echt zonder haar zullen beleven.

In 2019 veranderde er binnen de organisatie een 
hoop. Onder begeleiding van externe partijen en het 
bestuur zijn veel onderwerpen aan bod gekomen die 
het Prinses Christina Concours toekomstbestendig 
moeten maken, zowel financieel als in de flexibiliteit 
die nodig is om snel te kunnen reageren op kansen 
en bedreigingen. Dat is een ingewikkeld proces 

gebleken waar veel energie in is gestoken. Energie 
die niet in de gebruikelijke projecten en voorgenomen 
samenwerkingen is gegaan. 

Onze missie blijft onveranderd. Wel stellen we 
onszelf ten doel om onze impact te vergroten. We 
versterken komende jaren onze samenwerking met 
muziekpartners in de regio, gaan onze talenten 
in alle facetten voorbereiden op een toekomst 
als musicus en gaan op zoek naar een groter 
en inclusiever bereik. De plannen hiertoe liggen 
inmiddels bij tal van beleidsmakers ter beoordeling 
voor de cofinanciering voor de jaren 2021-2024. 
Met een breder, uitgesproken takenpakket, een 
groter doelgroepenbereik en een groter aandeel in 
het opleiden van de beroepsmusici van de toekomst 
rekenen we ook op een bredere ondersteuning van 
diverse overheden. We vragen gemeenten, provincies 
en het Rijkscultuurfonds Fonds voor Cultuurpartici-
patie expliciet om met ons mee te investeren in al dat 
muzikale talent en om zoveel mogelijk kinderen actief 
bij muziek te betrekken. In de aanloop naar de zomer 
verwachten we de eerste reacties op onze plannen. 
Tegelijkertijd blijven we een beroep doen op private 
financiering vanuit bedrijven, de vermogensfondsen 
en stichtingen en de grote groep particulieren die 
onze doelstellingen waardevol vinden. Ook in 2019 
leverden zij een belangrijke financiële bijdrage aan de 
financiering van onze programma’s. 

Dit activiteitenverslag heeft een andere opzet dan u 
van ons gewend bent. Naast een kwalitatief inhoudelijk 
verslag met daarin de belangrijkste onderwerpen en 
gebeurtenissen van het afgelopen jaar, geven we u 
ook een helder overzicht van de financiële positie 
van het Prinses Christina Concours. Een uitgebreider 
financieel overzicht van onder andere de exploitatie 
en balans van de stichting is te vinden op onze 
website of op te vragen via het kantoor. 

Tot slot een persoonlijke noot: in dit eerste jaar als 
directeur van het Prinses Christina Concours ben 
ik diep onder de indruk van de kwaliteit en zorg 
waarmee mijn collega’s de activiteiten organiseren 
en deelnemers begeleiden en van de grote groep 
betrokkenen die onze organisatie op wat voor manier 



dan ook versterken. Ik heb nog lang niet ieder van u 
ontmoet en hoop dat komend jaar alsnog te kunnen 
doen. Samen bouwen we door aan dit prachtige 
instituut. Het bestuur, de directie en medewerkers van 
het Prinses Christina Concours zijn alle begunstigers 
bijzonder dankbaar voor de trouwe ondersteuning van 
onze missie en doelstellingen. Door al die bijdragen, 

groot en klein, kunnen wij ons werk met ongelofelijk 
veel plezier en energie blijven doen, ook in de moei lijke 
tijden die er aan komen. Dank daarvoor! 

Alexander Buskermolen
Directeur 

Nassauplein 29 
2595 EC Den Haag 
info@christinaconcours.nl 
www.christinaconcours.nl 

Missie
Wij begeleiden kinderen en jongeren bij de ontwikkeling van hun muzikale talent. Wij bieden hen een podium 
om zich te meten, ervaring op te doen en te schitteren. Zo inspireren zij elkaar en anderen.

Visie
Het Prinses Christina Concours gelooft in de kracht van muziek. Wij willen kinderen en jongeren stimuleren 
en ondersteunen in hun muzikale ontwikkeling. Zo voeden wij de wortels van het Nederlandse muziekleven.

Waarden
We maken muziek toegankelijk. We vinden dat ieder kind, ongeacht de sociale of culturele achtergrond, 
muziek moet kunnen maken en zijn of haar muzikale talent moet kunnen ontwikkelen.

We zien kinderen graag sprankelen. In onze activiteiten doen we er alles aan om voor kinderen een prettige 
en veilige omgeving te creëren, waarin zij in muzikaal opzicht het beste uit zichzelf kunnen halen en zich 
kunnen laten zien.

We willen de waarde van muziek doorgeven. Voor kinderen zijn jonge muzikanten het meest inspirerend. 
Door concerten en ontmoetingen te organiseren, willen we zoveel mogelijk kinderen enthousiast maken voor 
muziek en laten zien hoe leuk het kan zijn om muziek te maken.
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Prinses Christina
Klassiek Concours

6 regionale voorrondes 
(Veghel, Groningen, Zaandam/Haarlem, 

Maastricht, Rotterdam en Enschede)

Nationale Halve Finale Den Haag
en Nationale Finale Den Haag 

Concerten 
1235 podiumbeurten voor prijswinnaars 
Met 272 concerten in de Classic Express

bereikten we in 2019 7550 
basisschoolleerlingen

390 deelnemers uit 12 provincies
906 deelnemers De Muziekwedstrijd

Prinses Christina
Jazz Concours

Om het jaar in Amsterdam

Prinses Christina 
Compositie Concours

Om het jaar in Utrecht
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Het Prinses Christina Concours gelooft in de kracht van muziek. We stimuleren kinderen en 
jongeren in hun muzikale ontwikkeling en willen dat alle kinderen en jongeren in Nederland 
kunnen kennismaken met muziek. Ooit begonnen als wedstrijd van het Haagse Edith Stein-college 
vierde het Prinses Christina Concours in 2018 haar 50-jarig jubileum als toonaangevend platform 
voor talentontwikkeling en muziekeducatie. 

Wij begeleiden kinderen en jongeren bij de 
ontwikkeling van hun muzikaal talent en bieden 
hen een podium om zich te meten, ervaring op te 
doen en te schitteren. Zo inspireren zij elkaar en 
anderen. Vanuit die missie is de koers voor de 
toekomst afgelopen jaren aangescherpt. Want wie 
50 wordt, moet zichzelf kunnen vernieuwen om niet 
alleen relevant te zijn, maar ook te blijven, binnen de 
gegeven financiële mogelijkheden. Daarom is na een 
kritische evaluatie in 2018 ingezet op het vergroten 
en verbreden van ons bereik, het versterken van de 
regionale ketens van talentontwikkeling, het opleiden 
van de muzikant van de toekomst en het vergroten 
van onze communicatieve slagkracht. Daarnaast 
willen we de activiteiten beter verbinden, zowel aan 
de voor- als aan de achterzijde, om het rendement 
van onze inspanningen te verhogen. 

Enthousiasmeren 
Voor de groep kinderen van 4 t/m 12 jaar ligt de 
focus op enthousiasmeren. Hen bereiken we met 
de Classic Express, onze rijdende concertzaal, 
waarbij we specifiek inzetten op kinderen die niet 
(vaak) met klassieke muziek in aanraking komen. 
Deze Classic Express is onverminderd populair 
en er is een stevige wachtlijst. Voor wie al muziek 
speelt is er het laagdrempelige online concours, 
‘De Muziekwedstrijd’, met in 2019 ruim 800 deelne-
mers en een veelvoud aan online views. 

Musiceren en inspireren 
Bij oudere kinderen leggen we de focus op musiceren 
en inspireren. Voor hen organiseren we het Prinses 
Christina Klassiek Concours. Onze concoursen onder-
scheiden zich van andere: we organiseren voor-
rondes door heel Nederland, staan open voor alle 
instrumenten, inclusief zang, en kinderen en jongeren 
doen mee met een heel verschillend repertoire. 
Daarnaast kiezen we bewust voor een specifieke 
leeftijdsgroep: 12-19 jaar, zang tot en met 21 jaar. Het  
zijn die componenten die onze positie in het hart van 
het muzikale systeem kracht bijzetten. De drempel  

voor deelname is laag, maar het niveau van de 
finalisten lijkt nog steeds te stijgen. Het tweejaarlijkse 
Prinses Christina Jazz Concours, alternerend met ons 
eigen unieke compositieconcours, voedt ons portfolio 
verder met meer focus op samenspel en creatie. 
Aangevuld met de organisatie van concertreizen, master-
classes en 1235 podiumbeurten is de schaal    grootte van 
onze activiteiten ongeëvenaard. Enthousiast blijven 
we bouwen aan onze bijzondere positie binnen de 
podiumkunsten, die verder wordt versterkt door 
aansluiting bij de professionele muzikale wereld.

Maatschappelijke betekenis 
Met name de maatschappelijke betekenis van het 
concours en de honderden concerten die we jaarlijks 
organiseren is groot. Jong talent inspireert en verbindt 
mensen en we bereiken een groot en divers publiek. 
De Classic Express rijdt door heel Nederland en bereikt 
kinderen met zeer uiteenlopende achtergronden. We 
zoeken daarbij ook specifiek contact met het speciaal 
onderwijs, en met scholen waarvan leerlingen van 
huis uit niet met klassieke muziek in contact komen. 
Zo geven we ook deze groepen kinderen een unieke 
muzikale beleving. Het is onze bijdrage aan het 
vergroten van de diversiteit van het muziekpubliek. 

Kantoor en organisatie 
Voor de kantoororganisatie is in 2018 en 2019 
het functiehuis herzien en zijn rollen en verantwoor-
delijkheden duidelijker belegd. In de formalisering van 
de organisatie is, met inspraak van de medewerkers, 
bovendien gekozen voor aansluiting bij de CAO 
Nederlandse Podia, inclusief de daarbij behorende 
pensioenregeling. De organisatie werkt nu met drie 
kernteams: artistieke ontwikkeling, productie en 
marketing. In de plaats van een medewerker met 
algemeen ondersteunende en productionele taken is 
een office manager aangenomen die wordt betrokken 
bij zaken rondom development, ICT en kantoorzaken. 
De organisatie is daarnaast uitgebreid met een 
medewerker fondsenwerving en relatiebeheer (in 
loon dienst), een activiteit die vroeger alleen bij de 



directeur hoorde. In 2019 is in de optimalisatieslag 
van de werkprocessen besloten om het systeem van 
fondsenwerving en relatiebeheer te moderniseren 
met behulp van het Salesforce-platform. Vanaf 2020 
kunnen we met een Cloud-Based database projecten, 
personen, organisaties en financiële gegevens in-
zich   telijk maken en zijn we in staat om efficiënt 
alle onderdelen van de bedrijfsvoering te managen. 
In 2019 is Alexander Buskermolen aangesteld als 
directeur om deze transitie verder vorm te geven en 
de organisatie toekomstbestendig te maken.

Perspectief 
De komende jaren zoeken we sterker een balans op 
die recht doet aan talentontwikkeling en de bijzondere 
inspiratie die van onze jonge talenten uit kan gaan. 
Daarbij krijgen drie onderwerpen meer aandacht dan 
voorheen, hetzij omdat het een nieuwe activiteit betreft, 
hetzij omdat het gaat om een nieuwe benadering van 
reeds bestaande activiteiten. Ten eerste willen we 
meer investeren in de ‘deelnemersreis’. Hiermee 
bedoelen we dat we kinderen vanaf jonge leeftijd 

aan ons willen verbinden als luisteraar naar muziek, 
als deelnemer aan De Muziekwedstrijd en onze 
concoursen, als prijswinnaar en musicus in de 
Classic Express en uiteindelijk als trots musicus 
met wortels bij het Prinses Christina Concours. Zo 
gaan we nog betere en langdurigere relaties aan 
met onze deelnemers. Met ons nieuwe initiatief, de 
PCC Academy, willen we hen ondersteunen met de 
opbouw van de belangrijkste competenties voor de 
muzikant van 2030. Tenslotte hebben we ons ten doel 
gesteld om samen met regionale muzikale partners 
te werken aan het bereiken van een groter en meer 
divers publiek en met hen te zorgen voor een betere 
regionale stimulering van muzikale talentontwikkeling 
bij kinderen en jongeren. Op financieel gebied is de 
inzet om te komen tot een duurzame financieringsmix, 
met langdurige overeenkomsten en meer structurele 
inkomsten. Opgeteld: na een stevige heroriëntatie in 
2019 is het Prinses Christina Concours klaar voor 
een toekomst met nog meer muziek door en voor nog 
meer kinderen. 

Francien Schatborn over het Prinses Christina Concours 

Violiste en altvioliste Francien Schatborn jureert al 
een aantal jaar bij onze klassieke concoursen. Over 
de betekenis van het Prinses Christina Concours 
zegt Francien: ‘Het werk van het Prinses Christina 
Concours is van groot belang voor het Nederlandse 
muziekleven. Ten eerste wordt door het organiseren 
van concoursen in zo veel regio’s de drempel om mee 

te doen heel laag, waardoor ontzettend veel jonge 
musici van elk niveau gestimuleerd worden om zich te 
ontwikkelen. Door het optreden en de jurygesprekken 
krijgen ze een enorme stimulans om verder bezig te 
blijven met muziek. Ook hun docenten maken hierdoor 
grote stappen in hun lespraktijk. Al deze jonge musici 
zijn behalve toekomstige gedreven amateurmusici 
ook het toekomstig publiek in de concertzalen.  
Ten tweede worden op het Christina Concours de 
meest getalenteerde jonge musici geselecteerd, van 
wie sommigen zich niet eens echt bewust waren van 
hun talent. Zij krijgen daarna vele kansen via het PCC 
om zich op het podium te laten zien en de broodnodige 
ervaring op te doen om zich verder te ontwikkelen. 
Tot slot vind ik het een fantastisch idee van het PCC 
om tijdens de regionale concoursen workshops 
over talentontwikkeling en muziekpedagogiek te 
organiseren voor de plaatselijke muziekdocenten.  
Dit zal een enorme stimulans voor hen betekenen, 
wat de ontwikkeling van het muziekonderwijs in 
Nederland zeker zeer ten goede zal komen!’
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Tussen januari en april 2019 organiseerden we het jaarlijkse Prinses Christina Klassiek 
Concours. Hiermee willen we jonge muzikanten van 12 tot en met 19 jaar (voor zangers geldt 
een maximumleeftijd van 21 jaar) stimuleren om muziek te maken en jong muziektalent kansen 
bieden om zich verder te ontwikkelen. Deelnemers treden tien minuten op voor jury en publiek 
en hebben na afloop een gesprek met de juryleden, die hen tips en adviezen geven. Bovendien 
ontmoeten ze tijdens het concours leeftijdsgenoten met dezelfde passie voor muziek. Vele muzikale 
samenwerkingen zijn al op die manier ontstaan. 
 
De marketing en communicatie van het klassiek  
con cours is in 2019 toegankelijker en frisser gemaakt. 
De werving van deelnemers verliep nog via de 
verouderde site www.christinaconcours.nl. Medio 
2019 lanceerden we een nieuwe website die meer 
past bij de huidige tijd. De slogan van de werving voor 
deelnemers was ‘boost je muzikaliteit’. De slogan voor 
werving van publiek was ‘jong talent op het podium’.

Aan de voorrondes deden in totaal 390 deelnemers 
mee (als solisten, duo’s en/of ensembles). Deelnemers 
kwamen uit alle Nederlandse provincies en uit de 
Euregio, het grensgebied met Duitsland en België.  
De regionale concoursen (regioselecties afgesloten 
met een regiofinale) vonden plaats in Groningen, 
Enschede, Maastricht, Veghel, Rotterdam en Haarlem. 
Bij de organisatie van de regionale concoursen 
werkten we nauw samen met (regionale) conservatoria 
en muziekscholen. Mede als gevolg van deelname 
aan onze concoursen melden zich ieder jaar nieuwe 
leerlingen aan bij deze organisaties. 

Het niveau was wisselend tijdens de regionale 
selecties. Dat is geheel in lijn met het motto van 
het klassiek concours: ‘Meedoen is belangrijker dan 
winnen’. De regionale finales waren aantrekkelijke 
en vaak goedbezochte publieksevenementen waar 
getalenteerde deelnemers zich lieten horen. Op zater-
dag 6 april 2019 organiseerden we de Nationale 
Halve Finale in het Provinciehuis Zuid-Holland in Den 
Haag. Op die dag traden 19 jonge muzikanten op, 
die geselecteerd waren tijdens de regionale finales.  
De jury koos uiteindelijk zeven finalisten uit. Zij traden 
op tijdens de Nationale Finale in het Zuider strand-
theater in Den Haag. 

Traditioneel besteden regionale kranten en omroepen 
veel aandacht aan de verrichtingen van onze 
deelnemers en prijswinnaars. Naast veel regionale 
aandacht was er ook ruime landelijke aandacht voor de 
Nationale Finale. Dagblad Trouw schreef bijvoorbeeld 
een uitgebreid artikel en een aantal prijswinnaars was 
te zien in het tv-programma Podium Witteman. 

Nieuwe opzet concours Zuid 1 in Veghel 
In 2019 verhuisde ons klassiek concours Zuid 1 van 
Den Bosch naar Veghel. Daar organiseerden we sa men 
met de Brabantse Bond van Muziekverenigingen 
en de CHV Academy, Circle of Talent de ‘Dag van 
de Toekomstmuziek’. Een muzikale dag gericht op 
jongeren en bestuurders met als doel de handen 
ineen te slaan om te investeren in jongeren en muziek. 
Tijdens de Dag van de Toekomstmuziek kwamen 
organisaties, verenigingen, docenten, muzikanten, 
orkesten en andere betrokkenen bij jongeren en 
muziek samen om elkaar te inspireren en van elkaar te 
leren. Onderdelen van de dag waren onder meer een 
keynote door trompettist Eric Vloeimans, de regionale 
finale en prijsuitreiking van het Prinses Christina 
Klassiek Concours, een concert van het Brabants 
Jeugd Project Orkest en een seminar waar tijdens 
diverse workshops kennis en ervaring werd gedeeld 
en opgedaan over muziek en jongeren. De verbinding 
van de regionaal opererende organisaties met het 
landelijk georganiseerde Prinses Christina Concours 
leverde een mooie meerwaarde: we koppelden 
Brabants muzikaal talent aan nationale uitstraling.
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Professionele vakjury
Tijdens onze concoursen zijn professionele jury’s actief. Ze bestaan altijd uit vooraanstaande musici (solisten, 
conservatoriumdocenten etcetera). Daarmee zijn onze jury’s een goede afspiegeling van muzikaal Nederland. 
Iedere deelnemer krijgt na afloop van zijn of haar optreden een gesprek met twee juryleden, met de 
bedoeling om de deelnemer te stimuleren en waar nodig te adviseren. Bij de selectie van de juryleden wordt  
daarom ook rekening gehouden met didactisch-pedagogische kwaliteiten. Schriftelijke beoordelingen geven  
we nooit, omdat deze ongewild bij sommige deelnemers als ‘definitief oordeel’ kunnen overkomen. We betrekken  
regel matig nieuwe juryleden bij onze concoursen, onder wie zich inmiddels ook een aantal van onze  
oud-prijswinnaars bevinden. 

Laureatenjury 
Jonge prijswinnaars, die een eerdere editie van een van onze concoursen wonnen, nodigen we uit om zitting 
te nemen in de laureatenjury’s. Het oordeel van jonge collega-muzikanten en hun motivatie leidt vaak tot 
interessante resultaten. Deze jonge jury kent in iedere regio aan één deelnemer een wisseltrofee toe. De prijs 
wordt zeer begeerd door de finalisten, omdat het een teken van waardering is van hun leeftijdsgenoten. 

Persjury 
Tijdens de eindrondes van onze concoursen is een persjury actief. Deze vertegenwoordiging van de media kent 
een persprijs toe, aangeboden door de Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours. We waarderen 
deze verbintenis van de pers met de activiteiten van het Prinses Christina Concours zeer. 10



Sergio en Tim over hun deelname 
aan het jazzconcours 
Sergio Abdoelrahman, pianist (2001) en Tim van 
Emmerloot, drummer (2000) deden in 2019 mee aan 
het Prinses Christina Jazz Concours. Ze bereikten 
de finale van het concours en wonnen de 1e prijs, 
de Persprijs en de Publieksprijs. ‘Meedoen aan het 
concours heeft ons motivatie en vertrouwen gegeven 
om door te gaan met muziek maken. De feedback van 
de jury was erg nuttig en constructief, het motiveert 
om je verder te ontwikkelen. Ook doe je waardevolle 
podiumervaring op en leer je veel nieuwe muzikanten 
kennen. Op die manier bouw je een eigen netwerk 
op. Doordat we wonnen kregen we extra bijzondere 
kansen: we mogen nog een concert geven in het 
Muziekgebouw aan ’t IJ en krijgen les bij een docent 
naar keuze! Het PCC is een belangrijk stukje cultuur 
in de jazzwereld. Ze geven jonge muzikanten een stuk 
erkenning en dat speelt mee in hun ontwikkeling. De 
prijzen geven kansen om meer te leren, meer te spelen 
en je eigen muziek naar het publiek te brengen.’ 

In 2019 organiseerden we een nieuwe editie van het Prinses Christina Jazz Concours. Dit jaar 
met 196 deelnemers. Medio september is de werving gestart. In de werving hebben we meer de 
nadruk gelegd op de verhalen van enkele oud-prijswinnaars om te laten zien dat deelnemen aan 
het concours een ervaring op zich is. De campagne lijkt goed gewerkt te hebben: het jazzconcours 
kende meer dan genoeg deelnemers. De selecties en finale vonden in het laatste weekend van 
november plaats in het Amsterdamse BIMHUIS. Het concours werd goed bezocht en de finale was 
nagenoeg uitverkocht. 

Gewoonlijk vindt het jazzconcours iedere twee 
jaar plaats. Vanwege de extra activiteiten in ons 
jubileumjaar in 2018 werd het jazzconcours een 
jaar opgeschoven. Om die reden verhoogden we de 
leeftijdsgrens eenmalig met een jaar. Iedereen van 
12 tot en met 22 jaar kon meedoen aan editie 2019.  
Deze editie kozen we voor een nieuwe opzet van de 
finale. De uitslag van de bigbands maakten we meteen 

na hun selecties bekend en de winnende bigband 
mocht spelen tijdens het juryberaad van de finale voor 
solisten, duo’s en bandjes. De finale met zes finalisten 
werd gepresenteerd door oud prijswinnaar Sebastiaan 
van Bavel. De ontknoping van het jazzconcours was 
deze editie voor het eerst ook te volgen via een 
livestream.

11
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Alle deelnemers aan onze concoursen krijgen een certificaat van deelname als aandenken aan 
de bijzondere prestatie die zij hebben geleverd. Vaak hebben zij hier maanden naartoe gewerkt.  
Het certificaat wordt dan ook zeer gewaardeerd door de deelnemers. Daarnaast maken 
deelnemers aan onze concoursen kans op muzikale prijzen, zoals optredens, workshops en 
cursussen. Bij het toekennen van de prijzen wordt zorgvuldig gekeken naar de ontwikkelingsfase 
van de prijswinnaar. Na het concours is er overleg met de prijswinnaars over de manier waarop ze 
hun prijs willen verzilveren. Ook adviseren we prijswinnaars bij het vinden van, bijvoorbeeld, een 
geschikte masterclassdocent of cursus. 
 
Nazorg
Dankzij de beschikbare kennis en ons netwerk staan 
we in nauw contact met onze prijswinnaars. Zo geven 
we vaak op tal van terreinen nuttig advies. Regel matig 
doen we dat in samenwerking met onder meer de 
docenten aan de jong-talentafdelingen van conser-
va toria. Prijswinnaars die daar behoefte aan hadden, 
werden ook in 2019 gesteund en geadviseerd bij 
het zoeken naar een geschikt muziekinstrument.  
We boden hulp bij het vinden van fondsen of hielpen 
bij het schrijven van aanbevelingsbrieven. 

Advies en bemiddeling 
Advies en bemiddeling voor onze prijswinnaars maakt 
bijna dagelijks onderdeel uit van ons werk. Vaak gebeurt 
dit informeel en tijdens andere werkzaamheden. 
Zoals bijvoorbeeld tijdens de communicatie over een 
concert waarvoor de prijswinnaar gevraagd wordt.  
Al deze werkzaamheden zijn daarom moeilijk te 
kwantificeren. Dankzij onze goede contacten met 
orkesten, ensembles, omroepen, zalen en concert-
organisatoren kunnen we veel optredens voor finalisten 
als prijs beschikbaar stellen. Daarnaast kunnen 
prijswinnaars, mits daartoe gekwalificeerd, als solist 
optreden met professionele symfonieorkesten, jeugd-
symfonieorkes ten en kamerorkesten. 

Een greep uit de talentontwikkeling in 2019: 
•  De violisten Zohra Jongerius en Pouya Azimi  

(prijswinnaars 2019) wonnen een optreden  
met Domestica Rotterdam. In 2020 vindt het 
concert plaats

•  Kees Kruit (piano, prijswinnaar 2019) won een 
optreden met het Noord Nederlands Orkest,  
dit zal in 2020 plaatsvinden

•  Lucien Renette (viool, prijswinnaar 2019) zal in 
2020 meerdere concerten gaan geven met het 
Philips Symfonie Orkest

•  Kalina Vladovska, slagwerk (prijswinnaar 2019) 
trad tijdens meerdere concerten op met het 
JeugdOrkest Nederland tijdens de Wintertournee in 
2019-2020

•  Matthijs van Delft (gitaar, prijswinnaar 2019)  
volgde met zijn prijzengeld een masterclass bij 
Carlo Marchione

•  Merle van der Lijke (harp, prijswinnaar 2019) kon 
dankzij haar prijzengeld een masterclass volgen bij 
harpiste Gwyneth Wentink

•  Jessica Lukken (viool, prijswinnaar 2019) besloot 
met haar prijzengeld een masterclass te volgen bij 
zowel Mathieu van Bellen als bij Maria Milstein



PORTRET

13

Met de Classic Express, onze rijdende concertzaal, bereiken wij de meeste kinderen; ook diegenen 
die nog niet eerder met klassieke muziek kennismaakten. We brengen de muziek naar het kind in 
plaats van andersom. De Classic Express rijdt al meer dan 12 jaar door Nederland en we bereikten 
ruim 120.000 kinderen in het regulier en speciaal basisonderwijs. Op 31 december 2019 stond de 
teller op 4.858 concerten.

De Classic Express doet dorpen en steden in heel 
Neder  land aan, en in de grote steden richten 
we ons in het bijzonder op aandachtswijken. 
Daarnaast bezoeken we ook scholen voor kinderen 
met een beperking. Voor hen is het voorrijden van de 
concertzaal vaak een unieke mogelijkheid om met 
klassieke muziek kennis te maken. We hebben twee 
speciale instrumenten waarmee ook kinderen met 
een zware fysieke beperking muziek kunnen maken: 
de magic flute en de quintet. 

De musici zijn jonge concours-winnaars van het PCC en 
een (iets oudere) presentator. Het optreden is voor hen 
een belangrijk leerproces en voor de schoolkinderen 
betekent het, naast de onvergetelijke ervaring met 
muziek, vaak een verrassing omdat het concert gegeven 
wordt door kinderen die slechts net even ouder zijn 
dan zij. 

Door samenwerking met muziekscholen en/of kunsten-
centra krijgen kinderen direct informatie over waar 
in de buurt muzieklessen gegeven worden. Bij het 
bezoek van de Classic Express hoort een voorbereidend 
online lespakket en een vervolgactiviteit met als doel 
nieuwsgierigheid te wekken over muziekonderwijs in 
de nabije omgeving en de drempel om les te nemen 
zo klein mogelijk te maken. 

Classic Express op regulier en 
speciaal basisonderwijs 
We hanteren nog altijd een wachtlijst voor de Classic 
Express. Die is echter niet evenredig over het land 

verdeeld. We proberen niettemin iedere provincie aan 
bod te laten komen, en geven voorkeur aan plaatsing 
op nieuwe locaties, en door financiers “geoormerkte” 
plaatsingen. In 2019 bereikten we met de Classic 
Express ruim 7550 basisschoolleerlingen in de leeftijd 
van 6 t/m 10 jaar. Er werden in totaal 272 concerten 
gegeven, waarvan 36 voor kinderen met een beperking. 

Bij de plaatsing van de Classic Express zijn veel partijen 
betrokken. Na contact met een school op de wachtlijst 
wordt een datum vastgelegd. Schoolvakanties (of net 
er voor of na) vallen af. De chauffeurs van de Classic 
Express worden geboekt en we zoeken contact met 
laureaten uit de regio van de school, een presentator 
en een gastvrouw (man). We bespreken het repertoire, 
en maken contracten. Soms is een gemeentelijke 
vergunning vereist voor plaatsing. Er wordt contact 
opgenomen met lokale muziekorganisaties of docenten. 
We bespreken het lespakket met de school. Het PCC 
verstuurt een persbericht. Eventuele lokale financiers 
worden uitgenodigd om een concert bij te wonen.  
Na afloop evalueren we de plaatsing met scholen en 
musici. Wanneer er door een van deze partijen een wij-
ziging wordt doorgevoerd, heeft dat veel consequenties.

De doelstelling van 300 concerten werd niet gehaald, 
door enerzijds de reorganisatie op kantoor en anderzijds 
logistieke problemen door het verschuiven van data 
van de Classic Express. Gelukkig waren meerdere 
financiers van lokale plaatsingen bereid hun bijdrage 
door te sluizen naar 2020. Wij zijn deze fondsen hiervoor 
zeer dankbaar. 



2019 Overige concerten op middelbare scholen 
en festivals
Er vonden in totaal 30 concerten plaats op uitnodiging 
van festivals. Bovendien stond de Classic Express 
voor het zesde jaar op rij in Almere voor een reeks 

brugklasconcerten in het kader van Who’s Next, het 
Kamermuziekfestival Almere. Deze concerten worden 
tegen kostprijs gerealiseerd. Dit geldt ook voor het 
Kindermuziekfeest in Aartswoud, waar in september 
een drietal concerten gegeven werd.

“Vlak na mijn finaleplaats werd ik (14) voor het eerst gevraagd voor de Classic Express. Nog nooit eerder 
stond ik als musicus zo dicht op het publiek en had ik zoveel contact met de luisteraars. De kinderen 
nemen geen blad voor de mond en geven de meest directe feedback denkbaar. Later ben ik opgeleid tot 
presentator. Je moet goed nadenken over hoe je een (muzikaal) verhaal vertelt, toegepast op de specifieke 
groep. Dit heeft mij niet alleen veel spontaniteit gebracht, maar ook meer gemak op het podium en goede 
voorbereiding op hoe ik een verhaal overbreng. Het belangrijkst is die fonkeling in de ogen van de kinderen 
als ze voor het eerst de instrumenten ‘live’ horen. Als musici concentreren wij ons vaak op technische 
aspecten, op alle fouten en alles wat beter moet. De concerten in de Classic Express brengen mij altijd  
weer terug naar waar muziek echt om gaat: het hebben van dit ‘kinderlijke plezier’ met elkaar.”

Daniël Tibben, laureaat en presentator Classic Express

------------------------------------------------------------------------------------------

“Het trio bestond uit de verteller die formidabel mooi saxofoon speelde, een meisje van 15 op piano, gitaar 
en ukelele en die ook nog zong, en haar broer van 20 op viool. De kinderen moesten zeggen of ze winter, 
voorjaar, zomer of herfst konden horen en dit ook uitleggen. De saxofonist speelde stukjes waarbij ze 
moesten raden welk dier het was. Mooie suggesties: een olifant? Nee, dan moest er gestampt worden.  
Kon de piano even laten horen hoe dat zou klinken? Een tijger? Nee want die sluipt immers, piano....?  
Een muis? Nee want dan zou je getrippel moeten horen, toch?....piano: hoe klinkt een muis? En als je  
viool leerde spelen op je vierde, lukte dat dan direct? Nee, de violist liet horen hoe vals dat eerst klonk en 
welke oefeningen hij moest doen met 1 snarengreep.. Idem de pianiste. De kinderen stelden veel vragen  
en wilden ook weten hoe zo’n bus nu weer in elkaar werd gevouwen zodat een vrachtauto hem weer terug 
kon brengen. Ik heb de presentator een groot compliment gemaakt over zijn didactische gaven en zijn 
prachtige spel.”

Grootouder, die de school sponsorde ter gelegenheid van 50-jarig huwelijk



15

De Muziekwedstrijd is gestart in 2015 met als doel kinderen van 4 tot en met 12 jaar uit Nederland 
en Vlaanderen te stimuleren om (samen) muziek te maken. Meedoen aan De Muziekwedstrijd 
is eenvoudig: oefen een filmpje en stuur het in via de gratis app of via de website. Alle muziek-
stijlen en instrumenten zijn welkom. Kinderen maken kans op muzikale prijzen en krijgen een 
uitnodiging voor de feestelijke afsluiting: de Muziekdag. En natuurlijk krijgt iedere deelnemer een 
diploma met persoonlijke feedback van de jury. 

Begin januari 2019 startte de vierde editie van  
De Muziekwedstrijd. Tot en met het einde van de voor-
jaarsvakantie konden kinderen een filmpje insturen.  
In totaal ontvingen we ruim 800 filmpjes. Een geweldig 
aantal! De feestelijke afsluiting werd georga niseerd op  
7 april, tijdens de eerste editie van de Kinder muziekweek, 
in TivoliVredenburg. Tijdens De Muziek dag traden prijs-
winnaars op, waren er muzikale activiteiten te doen 
en konden kinderen speeddaten met professionele 
musici. Tijdens de speeddate bekijken deelnemer en 
muzikant het ingestuurde filmpje om daar vervolgens 
over in gesprek te gaan. Kinderen vinden het geweldig 
om een professionele muzikant te ontmoeten en zijn 
erg blij met de tips en complimenten die ze van de 
musicus krijgen. 

Website en app 
Zowel via de app als de website konden inzendingen 
worden geüpload, fimpjes worden bekeken en er kon 
gestemd worden. Ook het delen van de filmpjes via 
Facebook werd gestimuleerd door een button die 

linkt naar de social media-pagina van de gebruiker. 
De website heeft naast een platformfunctie ook een 
infor matieve functie, aangezien hier alle informatie 
over de wedstrijd te vinden is en er regelmatig nieuws-
berichten worden geplaatst. In 2019 constateerden we 
dat de app eigenlijk vernieuwd zou moeten worden.  
Met enkele technische aanpassingen aan de app  
konden we editie 2019 gelukkig wel van start laten  
gaan.  Aan het einde van het jaar hebben we een nieuwe 
app laten ontwerpen voor de volgende editie. De web-
site en de huisstijl van De Muziekwedstrijd werden ook  
meteen vernieuwd. 

Zo zijn we klaar voor de toekomst! Met de nieuwe app 
is het eenvoudiger een filmpje op te sturen. Bovendien 
kan de app later uitgebouwd worden tot een platform 
dat kinderen beter stimuleert om samen te spelen en 
(studie)tips kan aanbieden om aan een nog betere  
per for mance te werken. Op deze manier wordt De 
Muziek  wedstrijd nog meer de ultieme voorbereiding op 
deelname aan onze andere concoursen.

Merle van de Lijke over het Prinses 
Christina Concours 
Merle is 14 jaar en komt uit De Steeg. Ze speelt harp.  
In 2019 deed ze mee aan de voorrondes van het  
klassiek concours in Enschede. Daarna stroomde ze 

door naar de Nationale Finale in Den Haag. In 2016 
deed Merle mee aan De Muziekwedstrijd. Merle 
vertelt wat het Prinses Christina Concours voor haar 
heeft betekend. ‘Mijn deelname aan projecten en 
evenementen van het Prinses Christina Concours 
heeft me veel kansen gegeven. Nadat ik een eerste 
prijs had gewonnen bij De Muziekwedstrijd, ben ik 
door de burgemeester gevraagd onze gemeente te 
vertegenwoordigen bij de opening van het nieuwe 
Provinciehuis in Gelderland. Verder mocht ik meer-
dere concerten geven, bijvoorbeeld een concert met 
Lavinia Meijer in 2015. Door het Prinses Christina 
Concours heb ik veel podiumervaring opgedaan.  
En dat is heel belangrijk. Ook het feit dat de organi-
satie meekijkt bij een concert en daarna feedback 
geeft, helpt heel erg bij je ontwikkeling.’ 
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Als onderdeel van ons talentontwikkelingstraject begeleiden we onze prijswinnaars actief en 
helpen we ze podiumervaring op te doen. Prijswinnaars spelen op concertpodia in binnen- en 
buitenland, op festivals en óp ons eigen podium: de Classic Express. Bij de meeste concerten 
treden meerdere prijswinnaars op. Daarom spreken we in dit verband over podiumbeurten. In 
2019 verzorgden prijswinnaars van het Prinses Christina Concours in totaal 1235 podiumbeurten 
in binnen- en buitenland. 

Bij de programmering van de concerten en de keuze 
van de prijswinnaars houden we er rekening mee 
dat alle finalisten een kans krijgen. Vanzelfsprekend 
houden we ook rekening met het artistieke niveau 
en de pedagogische aspecten ten aanzien van de 
prijswinnaars. Op die manier kunnen onze prijs-
winnaars zo goed mogelijk podiumervaring opdoen. 
Komende jaren komt daar een nieuw aspect bij: 
de PCC Academy, waarin we onze prijswinnaars 
trainen en alle competenties meegeven die een 
(professioneel) musicus in de toekomst nodig heeft. 

Concerten voor stichtingen, sponsors en relaties 
werden gefinancierd door de aanvragers. Prijswinnaars 
ontvingen bijdragen in de studiekosten. Het Prinses 
Christina Concours ontvangt een bescheiden kosten-
vergoeding. Telkens werken we zo veel mogelijk 
kostendekkend en houden we enige marge om jong 
talent verder te kunnen ondersteunen.

Overal in Nederland 
Met de honderden (kamermuziek)concerten die 
we (mede) organiseren voor onze prijswinnaars 
hebben we een belangrijk aandeel in de totale 
programmering in Nederland. In de loop der jaren 
bouwden we een sterk netwerk op met uiteenlopende 
concertorganisatoren. Bij een groot deel daarvan zijn 
de concerten door jonge prijswinnaars van onze 
concoursen een vast onderdeel van hun concertseries 
geworden. Denk bijvoorbeeld aan de Spiegelzaal in 
het Concertgebouw, de Muziekkamer in Assen en de 
Zeeuwse Concertzaal in Middelburg. Een ander deel 
van de concerten kwam tot stand via aanvragen van 
stichtingen, bedrijven en particulieren. Ook zijn onze 
prijswinnaars te horen op diverse festivals. In 2019 
werden ze geprogrammeerd op Festival Classique, 
Jazzvibes Doetinchem en het Cellofestival Dordrecht. 

We merken dat de vraag naar concerten door onze 
prijswinnaars de laatste jaren toeneemt. Hierdoor 

zijn we in staat ook buiten de reguliere podia tal van 
concerten te organiseren. In 2019 organiseerden 
we bijvoorbeeld voor het eerst mini-concerten in het 
Joods Kindermuseum in Amsterdam. 

Het overgrote deel van de podiumbeurten vindt plaats 
in onze eigen rijdende concertzaal, de Classic Express. 
Bijzondere concerten die belangrijk zijn voor onze 
prijswinnaars, omdat ze hun plezier in muziek maken 
kunnen overbrengen aan generatiegenoten: de basis-
schoolkinderen die de Classic Express bezoeken.

Haagse concerten 
Bijna tweewekelijks organiseren we lunchconcerten 
in de Haagse Nieuwe Kerk. De concerten worden altijd 
goed bezocht; gemiddeld komen er telkens ongeveer 
300 mensen. Het evenement duurt totaal maximaal 
45 minuten. Op die manier zijn het overzichtelijke 
concerten voor onze jonge muzikanten. 

Sinds september 2014 selecteren we maandelijks 
prijswinnaars voor de lunchpauzeconcerten in de 
Gotische Zaal van de Raad van State. De musici 
worden begeleid door organist Jos van der Kooij. 
Ook werken we jaarlijks mee aan de Haagse Open 
Monumentendagen in de Raad van State. 

Concerten in het buitenland 
Jaarlijks organiseren we samen met Nederlandse 
ambassades en consulaten een aantal concertreizen. 
Voor onze prijswinnaars is het een unieke kans 
om buitenlandse concertervaring op te doen en 
andere culturen te leren kennen. Vaak zien we de 
prijswinnaars tijdens deze reizen contacten leggen 
die later van belang zijn in hun eventuele carrière als 
musicus. Daar waar mogelijk hebben de prijswinnaars 
in het land dat ze bezoeken ook contact met muzikale 
leeftijdsgenoten. In 2019 vonden buitenlandse 
concerten plaats in Canada, de Verenigde Staten, 
Athene en in Zwitserland.



Het exploitatieresultaat
Het Prinses Christina Concours heeft het jaar 2019 afgesloten met een positief 
exploitatieresultaat van €85.224,- (6,4% van de totale baten). Dit positieve 
exploitatieresultaat wordt volledig toegevoegd aan de algemene reserve, die 
daarmee op €135.936,- komt, ofwel 31% van het balanstotaal. Na enkele 
jaren van een teruglopend eigen vermogen wegens exploitatietekorten is het 
goed om het weerstandsvermogen van de stichting weer op te bouwen. 
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De exploitatie zag er in 2019 als volgt uit:

2019 2018

BATEN

Sponsorgelden, subsidies, donaties € 1.349.942 € 1.153.072

Programmaverkoop, advertenties e.d. € 18.896 € 27.430

Opbrengsten uitvoeringen € 89.811 € 116.690

Rentebaten € 35 € 95

€ 1.458.683 € 1.297.287

LASTEN

Bureaukosten

Personeelskosten € 661.677 € 614.641

Huisvesting € 26.424 € 58.608

Secretariaat en kantoorkosten € 58.758 € 34.256

Accountant en administratie € 22.993 € 36.523

Advieskosten € 70.751 € 18.684

Honoraria e.d.

Honoraria en kostenvergoedingen jury’s 
en anderen

€ 43.867 € 29.964

Reis- en verblijfskosten € 55.934 € 26.871

Vergoedingen prijswinnaars

Prijzen € 15.418 € 24.913

Concertvergoedingen € 96.276 € 115.544

Zaal- en vleugelhuur alsmede 
kosten techniek

€ 58.876 € 57.973

Publiciteitskosten € 107.594 € 50.829

Representatie € 6.841 € 12.910

Materiële projectkosten

Kies je Instrument € 0 € 1.806

Bennie Briljant € 0 € 372

De Muziekwedstrijd € 35.000 € 96.301

Classic Express € 106.660 € 135.055

Afschrijvingen materiële vaste activa € 6.390 € 3.227

€ 1.373.460 € 1.318.477

Exploitatieresultaat € 85.224 € -21.190

Saldo ten laste/gunste van 
de algemene reserve € 85.224 € -21.190
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Het Prinses Christina Concours heeft al vele jaren een goede mix van baten waarin zowel publieke als private partijen 
een rol spelen. De financieringsmix in 2019 zag er als volgt uit en wordt vergeleken met die van 2018:

Financieringsmix 2019 % 2018 %

Bedrijfssponsoren  € 69.250 4,75%  € 107.000 8,25%

Rijksoverheid  € 224.891 15,42%  € 192.500 14,84%

Provinciale- en gemeentelijke overheden  € 161.510 11,07%  € 185.829 14,32%

Stichtingen en Fondsen  € 894.291 61,31%  € 667.743 51,47%

Programmaverkoop, advertenties e.d.  € 18.896 1,30%  € 27.430 2,11%

Opbrengsten uitvoeringen  € 89.811 6,16%  € 116.690 8,99%

Rentebaten  € 34 nihil  € 95 0,01%

Totale opbrengsten  € 1.458.683  € 1.297.287 

Er heeft tussen 2018 en 2019 een aantal verschui-
vingen in de financieringsmix plaatsgevonden.  
De toe  name in publieke middelen (de baten vanuit 
de Rijksoverheid en Provinciale- en gemeentelijke 
overheden) in 2019 is echter enkel van admini stratieve 
aard; deze zijn met de overgang naar een nieuwe wijze 
van administreren verschoven van de Stichtingen en 
Fondsen naar de publieke middelen. Ondanks die 
verschuiving is er nog steeds een stijging aan baten 
vanuit Stichtingen en Fondsen te zien. De onder-
liggende oorzaak is dat er in 2019 twee projecten 
werden georganiseerd die in 2018 géén doorgang 
vonden: het jazzconcours en De Muziekwedstrijd. 
Hoewel sommige van die baten reeds in 2018 werden 
geworven, zijn ze toegeschreven aan het jaar waarin 
de projecten plaatsvonden. 

Aan de lastenzijde is allereerst een stijging in de 
Bureaukosten te melden. Ten opzichte van 2018 
zijn de posten met het grootste verschil Huisvesting 
en Advies. De lagere huisvestingskosten hebben te 
maken met de overeenkomst die het Prinses Christina 
Concours sloot met onze ‘nieuwe’ verhuurder, 
Stichting Nova Hierosolyma, de eigenaar van  

Nassauplein 29. Die stelt per medio 2018 een deel 
van dit schitterende pand tegen gunstige voorwaarden 
ter beschikking aan onze stichting. De hogere advies-
kosten zijn het gevolg van de strategische heroriëntatie 
en de daaruit voortvloeiende juridische kosten om 
deze zorgvuldig door te voeren. Deze kosten worden 
voor 2020 niet verwacht.

De post Honoraria en reis- en verblijfskosten is hoger 
dan in 2018 en is direct te relateren aan het jazz-
concours en De Muziekwedstrijd. Concertvergoedingen 
bleven achter ten opzichte van 2018 vanwege de 
terugloop in het aantal concerten in de Classic Express 
(274 t.o.v. 336). Er is daarbij een directe relatie met 
de terugloop op de post Opbrengsten uitvoeringen. 
Met de strategische heroriëntatie is ook fors ingezet 
op de marketing van het Prinses Christina Concours. 
Er is geïnvesteerd in zowel nieuwe ontwerpen, de 
nieuwe website als in een vernieuwde, bredere 
beeldcampagne voor het jazzconcours en de klassieke 
concoursen. Daarnaast is er meer geld geïnvesteerd 
in online advertentiecampagnes voor de deelnemers- 
en publiekswerving van onze evenementen.
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De financiële positie
In de grote veranderingen die het Prinses Christina 
Concours in 2019 heeft doorgemaakt, heeft het  
bestuur gekozen voor een steviger zelfverdienend 
vermogen. Met de aanstelling van een nieuwe direc teur 
en het creëren van de functie medewerker fondsen-
werving en relatiebeheer heeft het bestuur vertrouwen 
in een gezonde financiële toekomst. Het gerealiseerde 
positieve exploitatieresultaat over 2019 is daar deels 
een eerste resultaat van. Per 2020 kan met deze opzet 
maatwerk worden geboden aan de vele financiers die 
ons al jaren trouw ondersteunen of willen ondersteu-
nen. Er ontstaat daardoor ook ruimte bij de directie om 
nieuwe strategische partnerships aan te gaan, zowel 
van financiële- als van artistiek-educatieve aard. 

Eind 2019 en in het eerste kwartaal van 2020 zijn 
aanzienlijke inspanningen geleverd om de meerjarige  
publieke financiering voor de periode 2021-2024 
aan te vragen. Hierbij streven we naar een groter 
aandeel publieke middelen om in grote mate de vaste 
lasten van de organisatie dekken. Tot op heden moet 
een groot deel van de vaste personeelslasten worden 

verdiend met projectmatige private financiering. Dat 
is per definitie een risico omdat toekenningen vaak 
laat komen en omdat zeker bij onze organisatie, de 
kosten ver voor de baten uit gaan. Ook is het budget  
van private cultuur- en vermogensfondsen direct 
gerelateerd aan het door hen behaalde beleggings-
rendement over het vorige jaar. In 2019 was dit een 
prima uitgangspositie, maar in de net aangebroken 
periode – zoals in de inleiding beschreven – is de 
toekomst uiterst onzeker. 

Op het moment van schrijven zijn alle beurzen 
wereld wijd gecrasht en zullen we per 2021 zonder 
twijfel een sterke terugloop in budgetten van deze 
private financiers gaan zien. Dit toont zonder meer 
het belang van een daadkrachtige overheid aan 
die ook de cultuur sector te hulp schiet. De eerste 
tekenen hiertoe zijn positief maar de uitkomst van 
overheidssteun is nog onbekend. Het bestuur en 
de directie werken aan diverse scenario’s om de 
stichting te beschermen voor een potentiële grote  
terugloop van inkomsten. 



Reflectie op ondernemerschap 
Relevant zijn en blijven binnen passende financiële 
kaders: dat was de uitdaging van de strategische 
heroriën tatie. Inkomsten vanuit private – en deels 
publieke – financiers bleven in 2019 achter bij de 
groei- en ontwikkelambities. Naast inhoudelijke aan-
scherpingen zochten en zoeken we ook organisa-
torisch naar meer efficiëntie om zonder verlies van 
kwaliteit of innovatievermogen kostendekkend te 
kunnen opereren. 

Financieringsmix 
Het Prinses Christina Concours heeft van oudsher 
een financieringsmix die getuigt van stevig onder-
nemerschap: het overgrote deel van de opbrengsten 
bestaat uit projectfinanciering door private fondsen 
en sponsoring door bedrijven. De afgelopen jaren 
was de organisatie voor maximaal 25% afhankelijk 
van publieke middelen, structureel en incidenteel.  
Die financieringsmix willen we behouden, met verste-
viging met name op het gebied van (lokale) bedrijfs-
sponsoren. Ook zetten we in op een groter aandeel 
publieke middelen.

Reflectie op monitoring en evaluatie 
In 2019 heeft het bestuur een extern begeleide zelf- 
evaluatie uitgevoerd. Conclusies hieruit behelzen 
onder andere de formalisering van de relatie tussen 
directeur en het bestuur. Die wordt vastgelegd in een 
vernieuwd bestuurs- en directiereglement. Daarnaast 
wordt een verkenning uitgevoerd naar een overstap 
naar een Raad van Toezicht-model. Voorts is de 
diversi teit van het bestuur besproken en is het bestuur 
uitgebreid met een lid met een actieve rol in de  
wereld van de podiumkunsten. In 2019 zijn de func-
ties, rollen en verantwoordelijkheden van de kantoor-
organisatie herzien. 

Daar hoorde ook een formalisering van het systeem 
van functionerings- en beoordelingsgesprekken bij.  
In 2019 is de organisatie gaan werken vanuit drie 
kernteams: artistieke ontwikkeling, productie en 
marke ting. De slagkracht is daarmee groter geworden. 
Alle teams werken volgens een vast proces van  
project- en procesevaluatie, notuleren vergaderingen 
en brengen verslag uit aan de directeur. 

Bij alle facetten van het werk van het Prinses Christina 
Concours zijn we telkens in gesprek met jonge musici, 
medewerkers van verwante instellingen en andere 
stakeholders. Regelmatig worden we gevraagd én 
ongevraagd geadviseerd. Evaluaties van concoursen, 
concerten en andere evenementen maken standaard 
onderdeel uit van onze werkprocessen. Concours-
deelnemers en juryleden krijgen een evaluatie-
formulier toegezonden. En we gaan beter in gesprek 
met ons regionale netwerk van muziekprofessionals. 
Met hen organiseren we klankbordsessies om samen 
de regionale talentontwikkeling te verbeteren. Kortom, 
we zijn constant bezig om ons werk nog beter te 
maken.

Reflectie op Governance Code Cultuur 
Het Prinses Christina Concours is een kleine stich-
ting met een bestuur op afstand: de directeur en 
het team zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse 
gang van zaken. Als onderdeel van de strategische 
herbezinning en organisatorische professionali-
sering is door het bestuur ook gekozen voor een 
extern begeleide zelf-evaluatie. Alle onderdelen 
van de Governance Code Cultuur zijn daarbij aan 
bod gekomen. 
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Reflectie op Code Diversiteit en Inclusie 
Het thema diversiteit is een onderwerp waarover in 
de sector veel gesproken wordt. Tegelijkertijd is er, 
binnen het domein ‘klassieke muziek’ moeilijk op te 
sturen. Door de Classic Express nadrukkelijk te plaat-
sen bij scholen in aandachtswijken in heel Nederland 
maakt een diverse groep kinderen kennis met klas-
sieke muziek. Bij De Muziekwedstrijd benadrukken  
we dat alle muzieksoorten welkom zijn. We krijgen niet 
alleen klassieke muziek-filmpjes opgestuurd, maar 
ook rap-inzendingen en wereldmuziek-inzendingen. 
Op die manier zijn we aansprekend voor een groot 
publiek. Met marketingcampagnes rondom beide 

activiteiten creëren we een meer diverse en daarmee 
meer laagdrempelige uitstraling, zodat alle kinderen 
en jongeren in Nederland zich aangesproken voelen 
en zich kunnen herkennen in onze activiteiten. Voor-
alsnog zijn we er niet in geslaagd om binnen het 
bestuur of binnen het personeelsbestand mensen 
aan te nemen met een niet-westerse achtergrond. 
Met een schaalgrootte als de onze zijn er weinig 
vacatures en is voorrangsbeleid bij de sollicitaties 
tot nu toe geen optie geweest. Binnen het kantoor 
is er sprake van voldoende diversiteit op het gebied 
van gender, seksuele oriëntatie, sociaaleconomische  
status, opleidingsniveau en leeftijd.



ABN AMRO 
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Ars Donandi
Bierens Incasso Advocaten
BNG Cultuurfonds
Bob Verheeke Fonds
Bouwbedrijf van de Ven B.V. 
BPD Ontwikkeling B.V. | BPD Cultuurfonds 
Debman Foundation 
Elisabeth Strouven Fonds
Evert Snel
Fentener van Vlissingen Fonds 
Fonds 1818 
Fonds voor Cultuurparticipatie 
Fonds Westland 
Fundatie van den Santheuvel, Sobbe 
G.Ph. Verhagenstichting 
Gemeente Den Haag 
Gemeente Enschede 
Gemeente Haarlem 
Gemeente Maastricht
Gemeente Meijerijstad 
Gemeente Nijmegen 
Gemeente Rotterdam
Gemeente Zaanstad 
Hendrik Muller Fonds 
Het Haarlemsche Muziekfonds 
Hinderrustfonds 
Hutten 
J.B. Scholtenfonds en het H.S. Kammingafonds
JCP Stichting 
Jumbo Supermarkten B.V. 
K.F. Hein Fonds 
Karel van Eerd 
KLM N.V. 
Koninklijke Ahrend B.V. 
Kunstraad Groningen 
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting 
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst 
Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds 
P.W. Janssen’s Friesche Stichting 
Prins Bernhard Cultuurfonds 
Prins Bernhard Cultuurfonds - Limburg 

Prins Bernhard Cultuurfonds - Noord-Brabant
Prins Bernhard Cultuurfonds - Noord-Holland 
Prins Bernhard Cultuurfonds - Overijssel 
Prins Bernhard Cultuurfonds - Overijssel 
Provincie Limburg
Provincie Noord-Brabant 
Provincie Noord-Holland 
Provincie Overijssel 
Rituals Cosmetics Enterprise B.V. 
Sena Performers Fonds 
Sint Clemens Stichting 
Stichting Beringer Hazewinkel 
Stichting Bevordering van Volkskracht
Stichting de Groot Fonds 
Stichting de Versterking 
Stichting de Weille Ogier 
Stichting Elisabeth en Frans Stump 
Stichting Elise Mathilde Fonds 
Stichting Fondation Jordaan - van Heek 
Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis te Haarlem
Stichting Het Fransen Fonds
Stichting het Haarlemsche Muziekfonds
Stichting Kanunnik Salden Nieuwenhof 
Stichting Mundo Crastino Meliori
Stichting Pan Fonds 
Stichting Peter van Vliet Foundation 
Stichting Plas en Plus
Stichting Sanssouci  
Stichting Triodos Foundation 
Stichting van der Linden fonds 
Stichting Verzameling van Wijngaarden - Boot
Stichting Vrienden Prinses Christina Concours 
Van Cappellen Stichting 
Vanderlande Industries B.V
Van Leeuwen van Lignac Stichting 
Van Ommeren - De Voogt Stichting
Verenigde Feteris-de Baan en Semper Labor Stichting
Vetipak Oss
VSB Fonds 
W.M. de Hoop Stichting
Zabawas
Zilveren Kruis

Fonds op Naam: het Pan Fonds 
Voor wie kinderen en klassieke muziek een goed hart 
toedraagt, en graag een specifieke bestemming geeft 
aan een schenking, bestaat de mogelijkheid om een 
Fonds op Naam op te richten.
Vanuit het Pan Fonds wordt jaarlijks een reeks con-
certen in de Classic Express mogelijk gemaakt voor 
kinderen met een beperking, om hen te inspireren 

met klassieke muziek. De Classic Express is bij uit-
stek geschikt voor deze doelgroep, omdat de rijdende 
concertzaal op het schoolplein parkeert en de kin-
deren niet hoeven te reizen om een concert mee 
te maken. In 2019 bezocht de Classic Express een 
Mytylschool in Rotterdam. Na het concert stelden de 
kinderen vragen en maakten ze met aangepaste in-
strumenten muziek met de musici.
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Conservatoria, hogescholen en muziekscholen 
ArtEZ Conservatorium, Enschede 
CHV Academy, Circle of Talent, Veghel
Codarts Hogeschool voor de Kunsten Rotterdam 
Conservatorium van Amsterdam 
Conservatorium Maastricht 
Fluxus Muziekschool, Zaandam
Koninklijk Conservatorium Den Haag 
Kumulus Centrum voor Kunsteducatie, Maastricht 
Prins Claus Conservatorium Groningen 
Tal van muziekscholen in Nederland

Orkesten, podia en festivals 
Berkenrode, Heemstede
BIMHUIS, Amsterdam 
Britten Jeugd Strijkorkest
Cellofestival Dordrecht 
Concertgebouw, Amsterdam 
Concert- en Congresgebouw de Doelen, Rotterdam 
De Oosterpoort, Groningen 
Delft Chamber Music Festival 
Djazzvibes 
Domestica Rotterdam 
Donemus
Dorpskerk, Capelle aan den IJssel 
Festival Classique 
Frysk Jeugd Orkest 
Gotische Zaal van de Raad van State, Den Haag 
Grachtenfestival 
Groningse Muziekvereniging 
Het Postkantoor, Bovenkarspel 
Het Reizend MuziekGezelschap 
Het Roode Koper, Leuvenem 
Isala Theater, Capelle aan den IJssel 
Jazz in Duketown 
Jazz International Rotterdam
Jazz Orchestra of the Concertgebouw
JeugdOrkest Nederland 
Joods Kindermuseum, Amsterdam
Kasteel Heeswijk 
Kennemer Jeugd Orkest 
Koetshuis Keukenhof, Lisse 
Koninklijk Concertgebouworkest 
Laurenskerk, Rotterdam
Limburgs Jeugd Symfonie Orkest Amikejo 
Metropole Orkest
Monward Consort
Musis Sacrum, Arnhem 
Muzenforum Bloemendaal
Muziekcentrum Enschede 

Muziekgebouw aan ’t IJ, Amsterdam 
Muziekgebouw Eindhoven
Muziekkamer, Assen 
Nieuwe Kerk, Den Haag 
Nicolaikerk, Utrecht
Noord Nederlands Orkest 
North Sea Jazz Festival
November Music 
Oranjewoud Festival 
Orkest van het Oosten 
Philharmonie, Haarlem 
Philharmonie zuidnederland 
Philips Symfonie Orkest
Podia Heemstede 
Podium Palisium, Eerbeek 
ProJazz
Residentie Orkest 
Rotary Den Haag
Rotterdams Philharmonisch Orkest 
Sinfonia Rotterdam 
Stadsschouwburg De Harmonie Leeuwarden 
Stichting Gaudeamus Muziekweek
Stichting Peter de Grote Festival 
Stichting Vrienden van Kamermuziek in de 
regio Arnhem 
Stichting Zomercursus Woudschoten
Summertime Festival, Den Haag
Symfonia Jong Twente 
Vereniging Vrienden van het Noord Nederlands Orkest 
The Duke, Nistelrode 
TivoliVredenburg, Utrecht 
Tweetakt Festival, Utrecht
Viotta Jeugdorkest, Den Haag 
Vollebregt, Laren
Westerkerk, Amsterdam 
Who’s Next Almere 
Willem Twee concertzaal, Den Bosch
Zeeuwse Concertzaal, Middelburg 
Zuiderstrandtheater, Den Haag 
Tal van andere jeugdorkesten en kleinere podia

Regionale samenwerkingspartners
Bij Vrijdag, Groningen
Bloazen Bliksem, Groningen
Brabantse Bond van Muziekverenigingen
Brabants Jeugd Project Orkest 
CHV, Circle of Talent, Veghel
Dutch Open Brass
Muziekverenigingen Groningen Drenthe
De Toon Zetten, Groningen
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In 2019 zijn ruim 7550 kinderen bereikt met een concert 

in de Classic Express. In totaal ging het om 272 concerten

in 88 dagen en in 30 plaatsen.

In het regulier basisonderwijs bereikten we met 

206 concerten, op 71 concertdagen, met

3 concerten per dag, 5830 leerlingen.

Bleiswijk  Zuid-Holland 
Oostvoorne  Zuid-Holland 
Middelharnis  Zuid-Holland 
Voorburg  Zuid-Holland 
Den Haag (2x)  Zuid-Holland 
’s Gravezande  Zuid-Holland
Hellevoetsluis  Zuid-Holland 
Katwijk Zuid-Holland 
Naarden  Noord-Holland 
Haarlem Noord-Holland 
Enkhuizen Noord-Holland
Amsterdam Noord-Holland 

Bunschoten  Utrecht 
Veenendaal Utrecht 
Boxmeer  Noord-Brabant 
Schaijk Noord-Brabant 
St. Michielsgestel Noord-Brabant 
Roermond  Limburg 
Nijmegen  Gelderland 
Elden Gelderland 
Diepenheim  Overijssel
Enschede Overijssel 
Assen Drenthe 



In het speciaal onderwijs en instellingen voor kinderen  
met een beperking bereikten we met 36 concerten, 

in 5 plaatsen, op 11 concertdagen, 

met 3 concerten per dag, 814 leerlingen.

Rotterdam   Zuid-Holland 
Noordwijk   Zuid-Holland 
Amsterdam   Noord-Holland 
Utrecht    Utrecht 
Eindhoven   Noord-Brabant 27
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Het Prinses Christina Concours kon ook in 2019  
rekenen op de trouwe steun van veel Vrienden, die 
met hun bijdrage via de Stichting Vrienden van het 
Prinses Christina Concours financiële ondersteuning 
mogelijk maken van de verschillende activiteiten van 
het Prinses Christina Concours. Afhankelijk van hun 
bijdrage verkrijgen Vrienden speciale privileges, zoals 
gratis toegang tot regioconcoursen of finale, de moge-
lijkheid een concert te organiseren met onze laurea-
ten of een concert in de Classic Express bij te wonen. 

Ook ontving de Stichting enkele speciale giften en na-
latenschappen. Het Prinses Christina Concours waar-
deert deze steun enorm.

Om nieuwe doelgroepen te interesseren en Vrienden 
meer bij de activiteiten van het Prinses Christina 
vConcours te betrekken, wordt in 2020 een Vrienden-
programma ontwikkeld waarbij nog meer dan nu het 
geval is speciale service geboden wordt afhankelijk 
van de hoogte van de bijdrage.



www.christinaconcours.nl


