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Bestuur 

Joke de Vries – voorzitter 

Emile Hoekstra – secretaris 

Arjen Polman – penningmeester 

Marc Soeters – algemeen bestuurslid 

 

Artistieke Leiding/Kwartet 

Viool – Maria-Paula Majoor 

Viool – Daniel Torrico Menacho 

Altviool – Karsten Kleijer 

Cello – Arno van der Vuurst 

 

Zakelijke leiding 

Maria-Paula Majoor  (tot 1 januari 2021) 

Casper Donker (vanaf 1 januari 2021) 

 

 

 

 

 



Visie 

De stichting wordt bestuurd vanuit de visie dat de muziekwereld en de muziekbeleving constant in 
beweging is. Focus op publieksbereik en muziekbeleving zijn daarom van groot belang voor het 
slagen en het financieren van projecten. Essentieel is de communicatie met het publiek en de 
toekomstige generatie musici, met een artistiek sterk concept als basis. 

Missie  

De stichting wil muziekbeoefening in het algemeen – en die van het strijkkwartet in het bijzonder – 
bevorderen en deze aan een groter publiek ten gehore brengen, enerzijds door sprankelende 
klassieke uitvoeringen van hoge kwaliteit en anderzijds door te zoeken naar raakvlakken met andere 
muziek/kunstvormen, alles met veel aandacht voor podiumpresentatie. 

Doelstellingen 

De stichting wil  jaarlijks twee tot vier projecten mogelijk maken met een specifiek thema en 
eventueel voor een specifieke doelgroep. Vaak betreft het projecten waarbij educatie en 
talentontwikkeling of sociale cohesie een rol spelen. Om dit te bereiken zoekt het kwartet ook naar 
samenwerking met andere musici/kunstenaars, in een juiste verhouding tussen activiteiten op het 
gebied van het klassieke strijkkwartetspel en cross-over naar andere, vaak ook niet-westerse 
muziekstijlen en theatervormen. 

Doelgroepen 

Door verschillende projecten voor verschillende doelgroepen en leeftijdscategorieën te realiseren wil 
de stichting een breed publiek bereiken.  

PR en marketing 

Publieksbereik is van essentieel belang voor de stichting. Vernieuwende vormen en creatieve 
manieren om (nieuw)publiek te bereiken heeft de interesse van de stichting. Daartoe gebruikt de 
stichting zowel nieuwe (media) als de gebruikelijke communicatiemiddelen. Per project wordt 
bekeken wat de beste methode is en wordt er een marketingplan gemaakt. Afhankelijk van het 
project wordt een deel van de uitvoering door een extern marketingbureau uitgevoerd. 

Organisatie 

De vier kwartetleden zijn de artistieke leiding van de stichting. Het bestuur bestaat uit ten minste een 
voorzitter, secretaris en een penningmeester. Er is een zakelijk leider voor de dagelijkse uitvoering 
van het management. Sinds 2021 is de heer Casper Donker aangesteld in deze functie. De overige 
taken binnen de organisatie zijn projectgebonden en worden als zodanig uitgevoerd op projectbasis. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de financiële zaken van de stichting. De 
bestuursleden zijn op basis van hun (professionele) achtergrond en kwaliteiten benoemd in het 
bestuur, en verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.  

 

 

 

 

 



Het rooster van aftreden is als volgt 
 
  datum inschrijving KvK 1ste termijn 2de termijn 

        
Joke de Vries 29 november 2017 29 november 2021 29 november 2025 

voorzitter       
Arjen Polman 11 juli 2018 11 juli 2022 11 juli 2026 
penningmeester       

Emile Hoekstra 1 augustus 2014 1 augustus 2020 1 augustus 2024 
 bestuurslid       

Marc Soeters 2 oktober 2016 2 oktober 2020 2 oktober 2024 
bestuurslid    

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiën/Fondsenwerving 

De stichting heeft geen winstoogmerk. De inkomsten van de stichting bestaan uit enerzijds 
inkomsten uit de concerten van de eerdergenoemde projecten, anderzijds uit fondsen zoals 
sponsors, donateurs, vermogensfondsen en crowdfunding. Zonder extra fondsen en donaties zijn 
deze projecten niet mogelijk. Het optimaliseren van de diverse fondsenwerfactiviteiten is een 
speerpunt. Wij hechten daarom belang aan onze ANBI-status ten einde meer kans te maken op 
donaties van vermogensfondsen, en om onze donateurs/vrienden meer service en mogelijkheden te 
kunnen bieden. 

Een belangrijk financieel uitgangspunt voor de stichting is het streven naar een optimale 
inkomstenbasis voor musici en zzp-ers die worden ingehuurd voor de projecten. Hiermee worden de 
leden van het Matangi Quartet bedoeld, maar evengoed alle andere musici, die op gelijke voet 
worden gehonoreerd. 

De stichting wordt structureel ondersteund door Gemeente Den Haag en het Fonds Podiumkunsten 
(sinds 2021). 

 

 

 

 

Activiteiten 2020 



Matangi Quartet zat midden in een grote tournee door heel Nederland met de theaterproductie 
‘Hadewych Doet De Dames’ toen de coronapandemie uitbrak en alle optredens werden afgezegd. 
Het jaar 2020 was een roerig jaar met veel afgezegde en uitgestelde concerten, maar ook een jaar vol 
inspiratie en creativiteit. De vier leden van Matangi Quartet zijn dan ook trots op het mooie culturele 
aanbod dat ze hun publiek in het jaar van eenzaamheid en afzondering hebben kunnen bieden; 
online en op de bühne.  
Zo zijn er toch nog concerten en livestreams geweest in samenwerking met DMC/Zuiderstrand 
Theater en de Nieuwe Kerk voor ‘Matangi Moments’, kon er een uitgesteld corona-proof (Un)heard 
Music Festival plaatsvinden, is het online compositieproject ‘#90seconds’ gestart en is er ook nog 
samengewerkt met Ensemble Klang voor de opnames van Oscar Bettison’s ‘Presence of Absence’. 
 
In 2020 lag het internationale verkeer vrijwel plat; een tournee in Tsjechië en Duitsland werd 
afgezegd tijdens de eerste lockdown. 
 
Matangi Moments 

Met 3 concerten per jaar van een uur op de vrijdagavond heeft Matangi sinds 2017 een bijzondere 
nieuwe klassieke kamermuziekserie neergezet in samenwerking met het Dans en Muziekcentrum 
(DMC) in de Nieuwe Kerk te Den Haag.  
Op 31 januari speelde Matangi samen met de aanstormende talenten van het Viride Kwartet het 
programma ‘Meester en Leerling’ waar het beroemde octet van Mendelssohn werd gespeeld en het 
minder vaak te horen octet van Schostakovich. Het 2e en 3e concert in de Matangi Moments serie 
vonden online plaats in samenwerking met ZSTlive!. Op 10 april en 11 juni werden de concerten live 
gestreamd vanuit het Zuiderstrandtheater. De programma’s bestonden respectievelijk uit Haydn’s 
‘Die Sieben Letzte Worte’, en een vertolking van de composities uit het online-project ‘#90seconds’. 
Na de eerste lockdown vond de 4e en laatste Matangi Moments plaats op 2 oktober met het 
programma ‘Thème Russe’. In het Beethovenjaar kon een strijkkwartet van de grootmeester 
natuurlijk niet ontbreken en werd zijn beroemde ‘thème Russe’ uit het strijkkwartet op.59/2 
gekoppeld aan het beroemdste Russische thema in de klassieke muziek: D Es C H van Dimitri 
Schostakovich.  
 

(Un)heard Music Festival: Entartet 

Niet alle muziek mocht of mag ‘gehoord’ worden. Tijdens oorlogen of onder dictaturen staat 
de vrijheid van de kunstenaar onder druk. Maar zelfs in onmogelijke situaties vinden componisten, 
beeldend kunstenaars en musici een weg om zich te kunnen uiten. Het (Un)heard Music Festival 
2020 stond in het teken van deze kunstenaars. Hoe leef en overleef je met muziek in extreme 
omstandigheden? Het thema sluit aan bij de herdenking van het einde van de verschrikkingen van de 
Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. 
In het Unheard Music Festival 2020 kwamen al deze elementen organisch bij elkaar. Zo stonden 
ongehoorde werken van ‘entartete’ componisten centraal en werd beeldende kunst getoond van 
kunstenaars van wie dat tijdens de Tweede Wereldoorlog niet mogelijk was. Verder stonden werken 
van componisten die zelfs in de concentratiekampen hebben door gecomponeerd op het 
programma. Gideon Klein, Emil Frantisek Burian en Pavel Haas zaten samen in Theresienstadt en 
hebben daar de mooiste muziek op papier gezet. Samen met Ensemble Insomnio heeft Matangi 
enkele werken vanv Schostakovich, Burian en Antheil ten gehore gebracht, hebben de Matangi’s met 
Eric Vloeimans en Martin Fondse het programma Testimoni gespeeld met daarbij de vertoning 
van de film ‘Auditie’ van filmmaker Udo Prinsen en speelde The Hague String Trio een programma 
met muziek uit Theresienstadt. 



 
Cd Canto Ostinato 

Op 19 januari 2020 werd de nieuwe cd ‘Canto Ostinato strings attached’ gepresenteerd in 
samenwerking met Korzo. Het eerste exemplaar werd uitgereikt in de Korzo Zaal aan Dieuwertje Blok 
en daarna werd het stuk natuurlijk uitgevoerd. Maar het was een bijzondere uitvoering met tekenaar 
Gerard de Bruyne die live tekende bij het stuk en dit op een groot scherm te zien was achter het 
kwartet. 
 
#90seconds 

Een toneel zonder musici, een concertzaal zonder muziek. Dit was de realiteit tijdens de Corona-
maanden. Om muziekliefhebbers online te bedienen is Matangi het #90seconds project begonnen.  
Gebaseerd op de roman ‘Melodien’ van Helmut Krausser, was Matangi Quartet op zoek naar de in 
het boek 26 verloren gewaande ’geheime melodieën’ met mysterieuze helende krachten. 
Componisten van over de hele wereld deden mee in deze zoektocht en componeerden een melodie 
in een stuk van 90 seconden voor strijkkwartet. (90 seconden is de gemiddelde tijd die een online-
consument naar een filmpje kijkt).  
Matangi nam de composities op in samenwerking met NTR Radio 4, filmde het en zette het op social 
media en andere online platforms om deze mysterieuze melodieën te kunnen delen. Op deze manier 
heeft Matangi met de componisten zoveel mogelijk muziekliefhebbers weten te bereiken met 
inspirerende nieuwe klanken. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



     
 

      
      
  Winst- en verliesrekening Stichting Matangi Strijkkwartet       
        
   2020  2019   
   €       €       
  Opbrengsten      
  Donaties vrienden en donateurs  4.463  5.830   
  Extra donaties in het kader van corona 8.159  0   
  Inkomsten crowdfunding 15.920  0   
  Subsidie Gemeente Den Haag 32.871  32.038   
  Herstelfonds Gemeente Den Haag 9.760  0   
  Projectsubsidies 30.640  12.400   
  Recettes 4.818  2.820   
  Honoraria voor Matangi Quartet 52.136  0   
  Opbrengst cd 132  3.750   
  Aanwending/ (vrijval) reservering 4.175  5.845   
  Ontvangen rente 0  0   
        
  totaal 163.074  62.683   
        
  Uitgaven      
  Honoraria uitvoerende musici 103.262  21.360   
  Componisten #90Seconds 8.750  0   
  Productiekosten personeel 21.255  13.460   
  Productiekosten materieel 5.022  2.720   
  Publiciteit, inzet en drukwerk 17.453  8.000   
  Zaalhuur 3.180  2.350   
  Kosten cd-opname / presentatie 963  8.197   
  Correctie rekening courant VOF 1.248  744   
  Vennootschapsbelasting 1.919  0   
  Bank- en administratiekosten 1.667  449   
        
  totaal 164.719  57.280   
        
  resultaat -1.645  5.403   
        
        
            

 

 

 

 

      



    
   
   
      
  Balans Stichting Matangi Strijkkwartet         
        
   31-dec-20  31-dec-19   
   €  €   
  ACTIVA      
        
  Vorderingen      
  Kortlopende vorderingen (subsidies) 4.590  0   
  BTW terug te ontvangen 12.164  2.240   
  Vooruitbetaald 0  1.352   
        
  Bank      
  Raborekening 9.377  6.117   
  Rabospaarrekening 2.000  1.595   
        
  totaal 28.131  11.304   
        
  PASSIVA      
        
  Eigen vermogen      
  Eigen vermogen 1.726  1.744   
  Resultaat voorgaande jaar 5.403  -18   
        
  Voorzieningen      
  Reservering cd-opname Canto 0  500   
  Reservering doorgeschoven concert 0  3.675   
  Reservering vennootschapsbelasting 1.000  0   
        
  Schulden      
  Openstaand kortlopend 20.632  0   
  Rekening courant VOF Matangi 1.015  0   
        
  resultaat -1.645  5.403   
        
  totaal 28.131  11.304   
            

 


