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Bestuur 

Joke de Vries – voorzitter 

Marc Soeters – secretaris (vanaf 1 juni 2019) 

Marc van der Heijde – secretaris (tot 1 juni 2019) 

Arjen Polman – penningmeester 

Emile Hoekstra – lid 

 

Artistieke Leiding/Kwartet 

Viool – Maria-Paula Majoor 

Viool – Daniel Torrico Menacho 

Altviool – Karsten Kleijer 

Cello – Arno van der Vuurst 

 

Zakelijke leiding 

Maria-Paula Majoor 

 

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 

Het jaarlijks mogelijk maken van 2 tot 4 projecten 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 ten minste uit een 

voorzitter, secretaris en een penningmeester. Er is een zakelijk leider voor de dagelijkse uitvoering 

van het management. 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. 

Financiën/Fondsenwerving 

De stichting heeft geen winstoogmerk. De inkomsten van de stichting zullen bestaan uit enerzijds 

inkomsten uit de concerten van de eerdergenoemde projecten, en anderzijds uit fondsenwerving; 

t.w. 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 het hebben van een ANBI-status om 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. 



Activiteiten 2019 

Het Matangi Quartet laat zich niet vangen in een genre of een hokje en dat hebben ze in 2019 weer 

laten zien. Zo was Matangi samen met singer songwriter Lori Lieberman te zien in Het Paard en 

speelden de kwartetleden met Ensemble Klang tijdens het festival Musical Utopias in Korzo. 

Het geplande klassieke concert in het najaar in de serie Klassiek in ’t Ketelhuis in Cultuuranker 

Theater De Nieuwe Regentes is naar 2020 verplaatst in verband met de zwangerschap van het 

vrouwelijke lid van het ensemble. 

A Friday Night with Matangi 

Met ‘A Friday night with Matangi’ heeft Matangi Quartet in 2019 twee concerten gegeven en eentje 

moeten uitstellen naar 2020. Nederlandse top-musici van internationale allure maakten hun 

opwachting op het podium van de Nieuwe Kerk en concerteerden samen met strijkkwartet Matangi. 

In februari speelden tablaspeler Heiko Dijker en Indiase violiste Lenneke van Staalen met het Matangi 

Quartet muziek van o.a. Jacob ter Veldhuis. Deze cross-over tussen Indiase klassieke muziek en 

westerse klassieke muziek past perfect in de missie van het kwartet om de grenzen tussen 

verschillende stijlen en stromingen te doen vervagen om zo tot iets nieuws te komen.  

In juni speelde Matangi samen met pianist Wolfert Brederode en Joost Lijbaart de voor hen 

gecomponeerde suite ‘Ruins & Remains’ in de serie in de Nieuwe Kerk. Dit stuk neemt het publiek 

mee op een innerlijke muzikale reis op de grens van jazz en klassiek. 

 (Un)heard Music Festival 

Muziek die je raakt is vaak muziek die je overvalt, op een onbewaakt moment. Of muziek die je 

helemaal niet kent en je verrast. Met het (Un)heard Music Festival willen we precies dát voor elkaar 

krijgen. Hier worden de werken die niet de aandacht krijgen die ze verdienen en daardoor zelden of 

nooit te horen zijn op het Nederlandse concertpodium, in de schijnwerpers gezet. Maar daarnaast 

ook werken die in verband staan met deze ongehoorde werken en juist wel bekend zijn. Het doel van 

het festival is om kunstlievend publiek en om de traditionele muziekliefhebbers van alle leeftijden 

met nieuwe, onbekende muziek en verschillende kunstvormen weten te raken. 

Op 16 en 17 maart vond het (Un)heard Music Festival 2019 plaats. Voor deze editie had het Matangi 

Quartet, initiatiefnemer en artistiek leider van het festival, de Poolse ‘ongehoorde’ componist Pawel 

Szymanski uitgenodigd. Zijn abstracte klanken en liefde voor oude muziek creëren een enorme 

gelaagdheid en intieme sfeer. Szymanski’s muziek is als poëzie, er is geen verhaal, slechts de klanken 

die je meenemen en ruimte geven aan de luisteraar voor hun eigen beleving. Voor de artiesten en 

jong talenten begon de aanloop naar het festival al op 4 maart: de Matangi’s gaven les aan een 

talentvol jong strijktrio van het Jong KC, de jong talent afdeling van het Koninklijk Conservatorium te 

Den Haag, de studenten van de afdeling compositie van de Bachelor opleiding Compositie aan het KC 

bereidden zich voor op de komst van onze composer-in-residence Pawel Szymanski en de dansers 

van Kalpanarts maakten onder leiding van Kalapana Raghuraman een prachtige choreografie op 

muziek van Kate Moore voor het openingsconcert van het festival op 16 maart. Intensieve lessen en 

repetities vonden plaats op het KC, in het Gheijnpaleis op de De Gheijnstraat in Den Haag en in de 

Wladimir Dance Studio’s te Amsterdam. 

We kijken terug op een enerverend afwisselend festival! 

 

 



 
       

   
 

 

    

    

        

   Winst- en verliesrekening Stichting Matangi Strijkkwartet        

          

    2019  2018    

    €      €       

          

   Opbrengsten       

   Donaties  5.830  1.630    

   Subsidie Gemeente Den Haag 32.038  31.473    

   Projectsubsidies 12.400  21.200    

   Recettes 2.820  5.764    

   Opbrengst cd 3.750  0    

   Vrijval reserveringen 5.845  0    

   Ontvangen rente 0  0    

          

   totaal 62.683  60.067    

          

   Uitgaven       

   Honoraria 21.360  22.447    

   Productiekosten personeel 13.460  17.513    

   Productiekosten overig 2.720  3.555    

   Publiciteit en drukwerk 8.000  10.301    

   Zaalhuur 2.350  4.849    

   Bank- en administratiekosten 449  420    

   Kosten cd-opnames 8.197  0    

   Aflossing rekening courant bij VOF 744      

   Voorziening cd-opname 0  1.000    

          

   totaal 57.280  60.085    

          

   resultaat 5.403  -18    

          

          

              

        
 

 

 

 

 

 



        

    
 

 

     

     

        

   Balans Stichting Matangi Strijkkwartet          

          

    31-dec-19  31-dec-18    

    €  €    

   ACTIVA       

          

   Vorderingen       

   Rekening courant VOF Matangi 0  744    

   Overige kortlopende vorderingen 0  660    

   Vooruitbetaald 1.352  0    

          

   Bank       

   Raborekening 6.117  4.338    

   Rabospaarrekening 1.595  1.595    

          

   totaal 9.064  7.337    

          

   PASSIVA       

          

   Eigen vermogen       

   Eigen vermogen 1.744  1.355    

   Resultaat voorgaande jaar -18  389    

          

   Voorzieningen       

   Reservering Musicpool 0  5.845    

   Reservering cd-opname Canto 500  1.000    

   Reservering doorgeschoven concert 3.675  0    

          

   Schulden       

   Openstaand te betalen 0  0    

   BTW te betalen / ontvangen -2.240  -1.234    

          

   resultaat 5.403  -18    

          

   totaal 9.064  7.337    

              

        

        

        
 

 


