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Activiteiten overzicht  

Stichting Vox Interna werd opgericht op 17 augustus 2018. Gedurende de eerste maanden van haar 
bestaan hebben de activiteiten zich gericht op twee aspecten: 

x Samenstelling van het stichtingsbestuur, het uitwerken van de visie en het creëren van een 
basis structuur die de activiteiten van Vox Interna mogelijk maakt. 

x Voorbereiding van de eerste grote activiteit van de stichting, de Anúna Winter School 2019; 

Op beide terreinen heeft voortgang plaatsgevonden die tot grote tevredenheid stemt. 

 

Opstarten.. 

De vijf stoelen in het bestuur zijn bezet met leden van verschillende, maar complementaire 
achtergronden:  Zang, medisch, bedrijfsleven, non-profit en publieke sector. In September werd de 
bankrekening geopend en de website is sinds half oktober 2018 in de lucht.  Na regelmatige 
informele en ad hoc uitwisselingen tussen de individuele leden van het bestuur, werd op 15 
December 2018 een eerste algemeen bestuursvergadering gehouden, waarin de eerste versie van 
het visiedocument werd vastgesteld. 

In de lijn van de missie, gericht op ‘het (terug)brengen van zang op plaatsen waar het is verdwenen of 
nooit was’, werd besloten om als eerste aandachtsgebied  benoemd: het leveren van een bijdrage 
aan het geven van zangles op basisscholen, door middel van het trainen en begeleiden van leraren 
die aan het begin van hun loopbaan staan. Het is de bedoeling om in de eerste helft van 2019 een 
programma voor te bereiden dat in het schooljaar 2019/2020 van start kan gaan. 

 

Anúna Winter School 2019 (AWS 2019) 

Na een geslaagde test in april 2018, nog voor de oprichting van Vox Interna, werd besloten tot een 
herhaling van deze positieve ervaring in februari 2019 te herhalen in een driedaagse workshop, in de 
vorm van een iets gecomprimeerde versie van de Anúna Summer School sinds zeven jaar in Dublin 
organiseert. Daarbij was het de bedoeling om de ‘Anúna Winter School’ (AWS) complementair te 
laten zijn  aan dit evenement. Daar richt zij zich op de volgende groepen: 

x Nederlandse zangers, waarmee het brede publiek dat Anúna trekt gekoppeld wordt aan de 
wijdverbreide koortraditie in Nederland;  

x Zangers met beperkte tijd: in plaats van een hele week (dinsdag-zaterdag), zal AWS 2019 een 
driedaags programma over een lang weekend (vrijdag-zondag) aanbieden.  Gegeven de 
centrale locatie in Rotterdam (35 minuten van Schiphol) is AWS 2019 goed bereikbaar voor 
deelnemers uit verschillend Europese landen; 

Eind 2018 kon geconcludeerd worden dat AWS 2019 voldoet aan deze verwaching: 

x Op 31 december 2018 waren er 37 aanmeldingen.  Van deze groep namen slechts vijf 
zangers  deel aan Anúna Summer School 2018. At 31 December 2018 the participant 
registration was 37 registered.  Van deze zullen er twee  in 2019 weer naar Dublin reizen; 
twee anderen kunnen dit door werk en studie niet; 

x Meerdere deelnemers gaven aan dat zij AWS 2019  beter haalbaar vonden, gelet op de 
beschikbaarheid van tijd en hun financiële mogelijkheden; 
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Gegeven de noodzaak om evenwicht te brengen tussen de hoeveelheid vrouwelijke en mannelijke 
deelnemers, besloot Vox Interna om het  de zangers van het recent opgerichte Ierse ensemble 
M’ANAM (voortkomend uit Anúna).   Hoewel verwacht wordt dat de kosten van dit concert de bruto 
marge van de workshop zullen uithollen, werd dit op grond van de volgende redenen gemotiveerd: 

x In deze fase is de deelname van de mannen van M’ANAM noodzakelijk om de 
slotpresentatie, die in belangrijke mate bijdraagt aan de motivatie en tevredenheid van de 
deelnemers noodzakelijk; 

x Het gebaar om de deelnemers een gratis ticket voor het concert in de Rotterdamse Doelen 
aan te bieden werd zeer gewaardeerd; 

x M’ANAM draaien mee als coaches tijdens de workshop, waarmee een besparing op deze 
kosten wordt gerealiseerd; 

x Er zijn afspraken gemaakt met De Doelen dat  een succesvol optreden zal leiden tot een 
uitnodiging voor de Celtic (& Balfolk) Night 2020, die tijdens AWS 2020 gehouden zal worden; 

Verwacht wordt dat er uiteindelijk een positief saldo van rond de EUR 1.000 zal resulteren uit de 
combinatie van workshop en concert, ondanks het feit dat er zo’n EUR 3.000 ten goede komt van het 
concert. Hier staat wel een besparing van EUR 1.000 aan coaches tegenover. 

Verwacht wordt dat, gezien het succes bij de inschrijving voor AWS 2019, de Winter School in 2020 
door kan groeien naar 40 deelnemers. Door de combinatie van verwachte lagere kosten en hogere 
opbrengsten, kan verwacht worden dat het surplus uit AWS in de toekomst (gedeeltelijk) ingezet kan 
worden voor de bredere doelstelling van Vox Interna. 

 

Vooruitblik 2019 

Na afronding van AWS 2019, zal Vox Interna zich richten op een tweede interventie gebied, dat 
dichter bij haar missie ligt: het versterken, c.q. herintroduceren van zangonderwijs op basisscholen. 
Als gevolg van de budgetkortingen gedurende de afgelopen decennia, is het muziekonderwijs voor 
de betreffende kinderen kwantitatief en kwalitatief zwaar onder druk komen te staan. 

In dit kader zal Vox Interna zich in eerste instantie richten of Pedagogische Academies. De 
achterliggende gedachte hierbij is dat er sprake is van een duurzaam effect, omdat deze studenten 
aan het begin van een lange carrière staan. Daarnaast geldt dat, (samen) zingen goed geïntegreerd 
kan worden in het curriculum, zonder dat er extra (schaarse) middelen nodig zijn. Hiermee heeft 
zangles een lage toegangsdrempel. Daarnaast wijst wetenschappelijk onderzoek op de positieve 
effecten van (samen) zingen op de cognitieve ontwikkeling van de scholieren en is goed voor het 
saamhorigheidsgevoel binnen de groep. 

Een twee aandachtsgebied betreft het verder (mede-)ontwikkelen van een programma gericht op 
ontwikkelen van een groter publiek voor middeleeuwse zang, dat onder leiding staat van Trinity 
College in Dublin. Vox Interna is uitgenodigd als partner in dit vierjarige programma, waarvoor een 
Europese subsidie vanaf september 2020 zal worden aangevraagd. Dit programma, dat ook een 
sociale component heft, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van Vox Interna. 

Vastgesteld door bestuur, d.d. 15 februari 2019: 

 

 

Lex van der Hoeven, Voorzitter 
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Financiën 

Gegeven de institutie vormende activiteiten en het voorbereiden van AWS 2019 was er nog geen 
sprake van substantiële kosten en inkomsten. Aangezien veel deelnemers op 31 december 2018 hun 
bijdrage voor AWS 2019 al betaald hadden werd er wel een aanzienlijke liquiditeitspositie 
opgebouwd. 

Balans 2018 

Activa 17-aug-18 Debet Credit 31-12-2018 

Bank         -   
     

9.780,20    2.362,29          7.417,91  
Vooruitbetaalde    -               808,35   40,00  768,35   
bedragen         

Totaal assets                       -         10.585,55         2.402,29          8.186,26  

     
Passiva 17-aug-18 Debet Credit 31-12-2018 

Vooruit ontvangen                       -   
          

8.480,00            300,50  
          

8.179,50  
bedragen         

Totale passiva                       -   
          

8.480,00            670,50  8.179,50 

Eigen Vermogen                       -         2.089,05         2.082,29                   6,76  
 
Winst- en verliesrekening Vox Interna - 2018 - budget 2019 

Inkomsten 2018 Budget 2019 

Donaties              910,20               480,00  
AWS 2019              330,50          12.500,00  
Programma basisscholen  -   p.m.  

Totale inkomsten           1.240,70         12.980,00  
      
Uitgaven     
Administratiekosten              903,44               400,00  
AWS 2019              330,50          11.500,00  
Programma basisonderwijs  -   p.m.  
Totaal inkomen           1.233,94         11.900,00  
      
Netto resultaat                   6,76            1.080,00  

De administratiekosten voor 2018 hebben met name betrekking op notariskosten en de opstart van 
de website. De kosten van AWS 2019 hielden samen met de promotie activiteiten in december 2018. 

Vastgesteld door bestuur, d.d. 15 februari 2019: 

 

 

Michel LaPoutre, Penningmeester 


