
Verkenningen 2018-2023 
Deze verkenningen zijn opgesteld in november 2017. We kijken terug op hoe het begon, we 
beschrijven waar Stichting Grote Zangers nu staat in zijn ontwikkeling en geven een beeld van onze 
verwachtingen voor de komende 5 jaar. 
 

1. De Stichting Grote Zangers 
De Stichting Grote Zangers (GZ) is in februari 2011 uit ideële overwegingen opgericht door Theo van 
den Bogaard, in het dagelijks leven Impresario op het brede terrein van de klassieke muziek. Het 
hoofddoel van St. GZ is om de Zang, en met name de Liedkunst meer onder de aandacht te brengen 
van het Nederlands muziek lievend publiek, en dit op alle mogelijke manieren. Stichting GZ werkt 
hiertoe vanaf het begin nauw samen met de directie van het Muziekgebouw aan het IJ. In recente 
jaren heeft zich ook een ander initiatief verder ontwikkeld; de ondersteuning en promotie van jong 
Nederlands zangtalent. Dit heeft geleid tot een verdere uitbouw en groei in de activiteiten van 
Stichting GZ. De twee initiatieven en beider succes, nopen tot constant overleg over aanpak en 
organisatie. Wij zijn in ontwikkeling en hebben de wens zaken te stroomlijnen en uit te bouwen. In 
2012 verkreeg GZ reeds de status van culturele ANBI. Hieronder een overzicht van onze activiteiten 
bij het moment van schrijven: einde 2017.      

• Grote Zangers organiseert sinds seizoen 2010-2011 elk seizoen zes concerten in 
Muziekgebouw aan ’t IJ (MahIJ) waarin de beste zangers van de wereld optreden. Het is 
daarmee een van de langstlopende series in MahIJ. 

• De concerten hebben een Voorprogramma - uniek bij een klassieke muziek serie- waarin jong 
zangtalent via het eerst ontwikkelde deel van ons “educatietraject ”een podium krijgt in een 
optreden van 20 minuten. 

• Bij bekend repertoire (Schubert, Mahler) zijn deze concerten uitverkocht. Bij onbekender en 
eigentijds repertoire (Krenek, Rihm) zijn er toch gemiddeld 500 stoelen verkocht. 

• Er is een actieve Vriendenclub Grote Zangers ter ondersteuning van de stichtingsdoelen. De 
Vrienden steunen met donaties via een periodieke overeenkomst, maar ook in natura, door 
het inbrengen van hun speciale ervaring en vaardigheden. 

• Alle donaties aan St. Grote Zangers komen ten goede aan de ondersteuning van jong 
toptalent. 

• Sinds begin 2015 organiseert Grote Zangers speciaal voor het jong zangtalent tevens 6 “full 
recitals” per seizoen. (2e deel educatietraject) 

•  Momenteel zijn wij bezig nóg een vast “Podium” te ontwikkelen (3e deeltraject) in een zaal 
van de Nationale Opera. 

• Samenwerkings Partners: stichting Muziekgebouw aan het IJ, stichting De Nederlandse 
Opera, Alferink Artists, Radio4 en NRC Handelsblad. 

• GZ werkt zonder sponsoring en subsidies en heeft uitsluitend onbezoldigde medewerkers. 
   

2. Huidige situatie   
De Serie. Inkomsten uit kaartverkoop zijn ongeveer in evenwicht met de kosten van het 
Muziekgebouw aan het IJ en de honoraria en onkosten van de artiesten (zanger en pianist). Het 
break-even point, afhankelijk van de artiesten, ligt bij ongeveer 500 bezoekers. Over het seizoen 
gezien is de exploitatie kostendekkend. Hierbij moet opgemerkt worden dat MAHIJ de volle 
operationele kosten doorbelast terwijl de organisatie van de serie pro-bono geschiedt door Theo van 
den Bogaard en enkele onbezoldigde medewerkers. In de aanloop van het project is dit zeker 
aanvaardbaar geweest maar de situatie gaat nu wringen en brengt vragen op over kostenverdeling. 
Wij willen verbetering brengen in de bestaande situatie. 
  
Educatief traject. Dit richt zich met name op het opdoen van Podiumervaring. 6 jonge zangers 
worden gescout i.s.m. de Nationale Opera, zij zijn dan net klaar met hun Masters studie op het 
conservatorium. Het Voorprogramma van de GZ serie wordt vervolgd met een Full Recital in huizen 



met hoge plafonds, door ons speciaal voor dit doel bij elkaar gezocht.  Ook kunnen de jonge zangers, 
in het seizoen dat ze meedoen aan ons project, naar behoefte bij ons terecht voor adviezen en 
begeleiding rond hun optredens. Een 3e podium is in ontwikkeling. Ook zijn wij, op initiatief van een 
familiestichting, bezig te onderzoeken of wij masterclasses en daaraan gekoppelde optredens kunnen 
toevoegen aan ons programma. Naar verwachting kunnen deze nog in seizoen 2018-‘19 van start 
gaan. 
  

3. Waar willen we naar toe 
Het zal duidelijk zijn dat zowel de concertserie als ons educatief traject zeer succesvol zijn en 
aanslaan zowel bij het publiek als bij jong zangtalent. Dit inspireert ons om door te gaan op de 
ingeslagen weg, maar dan zijn wel enige acties nodig, zowel organisatorisch als financieel.  
 

4. Stichting GZ  
Het voorstel is om voor de succesvolle Serie in MahIJ (8e seizoen) voort te zetten maar dan wel via 
een meer transparante financiële begroting voor de komende jaren. In deze begroting worden alle 
kosten en baten meegenomen die gemaakt worden, zowel door stichting GZ, expertise leverancier 
Theopera B.V. en stichting MahIJ. Dit betekent voor Theopera B.V.; doorbelasting van de 
organisatiekosten voor de 6 concerten, voor GZ; hotel kosten, reiskosten en honoraria van de 
artiesten. Voor MahIJ betekent dit de operationele kosten van het event; operationeel management, 
kassa, garderobe, zaalhuur, bloemen, drankjes, ouvreuses etc. In principe is dit een vast bedrag voor 
iedere voorstelling. Via het break-even point van 500 stoelen wordt dan de prijs van een los ticket en 
het abonnement bepaald voor het nieuwe seizoen. Doel is dat zowel MahIJ als GZ bij minimaal 500 
stoelen “at cost” kunnen functioneren en dat Theopera B.V. een reële vergoeding krijgt voor het 
geleverde organisatiewerk. Bij eventuele meeropbrengst gaat de overwaarde naar de organisator 
stichting GZ en wordt gebruikt om beroemde internationale zangers naar Amsterdam MahIJ te 
trekken, dan wel eventuele eerdere of toekomstige negatieve opbrengsten te financieren die 
verband houden met deze concerten. Mogelijke GZ-sponsorgelden van partners of vrienden komen 
ten goede aan de stichting GZ die deze in concerten en/of specifieke artiesten investeert. De jong 
talent voorprogramma’s worden georganiseerd met donaties van de Vrienden van GZ, (VGZ). De 
MahIJ kosten zijn al gedekt door de GZ-concerten. Voor een voorbeeld van een begroting GZ, zie 
bijlage 3, tab 1 “Begroting GZ incl VGZ” 
 
GZ sluit ieder jaar af met een operationeel/financieel overzicht. Tevens stelt zij een budget vast voor 
het komende jaar. Ook wordt een kort inhoudelijk activiteitenverslag geproduceerd m.b.t de 
activiteiten van de stichting en een apart hoofdstuk over de activiteiten van VGZ.  Dit zijn dan tevens 
de documenten voor de Raad van Toezicht ter beoordeling. De financiële jaarrekening GZ wordt 
t.b.v. de belastingdienst in januari samengesteld en wordt bij de stukken gevoegd. R.v.T. en bestuur 
komen tweemaal per jaar samen.  Na goedkeuring door R.v.T. worden deze documenten 
gepubliceerd op de GZ-website.    
 

5.  Vrienden van GZ  
De Vriendengroep valt onder de stichting GZ. De begroting voor VGZ wordt meegenomen als een 
apart ‘line item’ in de begroting voor GZ. De bedrijfsvoering is eenvoudig; De inkomsten van VGZ 
komen van de vrienden (jaarlijkse bijdrage) en mogelijke eenmalige sponsors, en worden uitsluitend 
aangewend voor het Educatie traject jong zangtalent. Er zijn kosten voor een hapje en een drankje, 
bloemen voor de artiesten, een onkostenvergoeding voor alle deelnemers voor de 2 vaste 
onderdelen van het traject, en het zoeken van locaties. Deze begroting is ook beschikbaar op de 
website GZ.  
 

6. Organisatie GZ en VGZ 
De stichting GZ heeft een R.v.T. Die is financieel eindverantwoordelijk en bepaalt de strategie i.s.m. 
de directie van Grote Zangers.  Adriaan Krans is voorzitter en richt zich op strategie. Sjoerd 



Schaafsma is financieel expert en adviseert over begroting en jaarrekening. Leo Spigt is 
verantwoordelijk voor mecenaat.  
Theo van den Bogaard is directeur van GZ. Lia van der Steen fungeert als Theo’s secretaris en doet 
het relatiebeheer bij de Stichting. Zij overziet de inbox van GZ en prioriteert wekelijks de 
werkzaamheden in een actielijst. Zij onderhoudt de Vriendencontacten en organiseert de planning en 
uitvoering van het educatietraject, samen met musicoloog Rozemarijn Tiben, allen werken 
onbezoldigd. De productie van de Serie concerten doet GZ in samenwerking met een producent van 
het Muziekgebouw.  
 
Naast de R.v.T. van Grote Zangers zal begin 2018 een klein dagelijks bestuur worden samengesteld. 
Was het originele Stichtingsbestuur eerst niet actief, op dit moment heeft de directie van GZ steeds 
meer behoefte aan ondersteuning bij het oppakken van de toegenomen initiatieven en vragen om 
samenwerking van buiten. De voorzitter zal een specifiek wervende taak krijgen, met name bij de 
werving van nieuwe Vrienden/sponsoren, en zal de directie bijstaan in de ontwikkeling van nieuwe 
muzikale samenwerkingen. Ook een penningmeester, die hopelijk de financiële taken van de directie 
kan verlichten, staat hoog op de wensenlijst. 
 

7.1 Strategie. Ondersteuning jong zangtalent  
De strategie t/m 2022 is de ondersteuning voor jong zangtalent te professionaliseren en sterk uit te 
breiden.  
Huidige situatie einde 2017: 

• Iedere zanger die deelneemt aan het educatietraject krijgt in het seizoen van deelname 
gemiddeld 2 tot 4 speelbeurten (Concerten) zoals hiervoor beschreven. Gemiddeld komt dit 
neer op 18 speelbeurten per jaar voor de 6 zangers tezamen. De meeste speelbeurten zijn 
binnen Amsterdam. 

 
Gewenste situatie in 2023: 

• Deelnemers aan het educatietraject krijgen 4 tot 6 speelbeurten (Concerten). Gemiddeld 
circa 30 optredens voor de zangers samen, door heel Nederland.  

•  “Tanglewood” in het klein. Een familiestichting stelt huis en tuin van Landgoed Berkenrode 
te Heemstede ieder jaar ter beschikking aan GZ, voor Masterclasses en optredens.  Dit is een 
van onze vaste jaarlijkse events.  Eén Grote Zanger, b.v. een autoriteit als Thomas Hampson 
of Thomas Quasthoff, verblijft circa 4 dagen op Berkenrode samen met 6 zangers uit het 
educatietraject van dat jaar. Overdag zijn er lessen, workshops en lezingen. Aan het einde 
van de week is er een afsluitend en openbaar concert voor circa 200 personen in de tuin.  

• Deelnemers van het educatietraject krijgen structurele coaching en worden gekoppeld aan 
een Grote Zanger voor kennisoverdracht. 

• Het door GZ gekoesterde plan “adopteer een Jonge Grote Zanger” is werkelijkheid geworden.  
Grote Zangers selecteert per seizoen één zanger(es) uit het educatietraject die een 
bijzondere, unieke kans krijgt. GZ selecteert díe zanger die de grootste potentie heeft een 
internationale carrière te maken. GZ maakt voor deze zanger(es) een maatpakket. Het doel is 
contacten aan te knopen in de internationale muziek- en operawereld door de zanger te 
koppelen aan het netwerk van Alferink Artists (het impresariaat waar de directeur van Grote 
Zangers aan verbonden is). Deze deelnemer aan het educatietraject krijgt audities voor 
dirigenten en operagezelschappen. Deze vorm van ondersteuning is zeer arbeidsintensief. 

 
7.2 Strategie. Professionalisering organisatie 

Momenteel werken alle medewerkers voor GZ onbezoldigd. GZ beschikt niet over een kantoor. 
In 2023 moet er sprake zijn van een bescheiden kantoor met één vaste medewerker in loondienst. 
De primaire taak van kantoor is de coördinatie van de zakelijke en financiële leiding van GZ. Theo van 
den Bogaard heeft dan de handen vrij om zich te richten op programmering, relatiebeheer en de 



coaching van jong toptalent (punt 7.1). De vaste medewerker onderhoudt ook de contacten met een 
twintigtal onbezoldigde medewerkers van GZ. Deze medewerkers zijn afkomstig uit onze Vrienden en 
Relatiekring, en hebben aangegeven hun specialistische skills, b.v. op het gebied van fotografie, 
musicologie, zangpedagogiek,  grafisch design, arbeidsrecht, het schrijven van teksten, het 
gastheer/vrouwschap etc. etc. onbezoldigd aan te willen wenden voor de stichting.  
 
                  8. Fundraising, Aanpak 2018-2023 
Het uitvoeren van deze strategie (punten 7.1 en 7.2) kost geld. Er moet komende vijf jaar extra geld 
opgehaald worden via fundraising. Het doel en de ambitie is om de komende vijf jaar tussen de  
€ 25.000 en € 40.000 extra te werven via sponsoring, mecenaat en fondsen. Dat moet bereikt 
worden in kleinere stappen per jaar. 
€ 25.000 extra in 2022 wordt beschouwd als het minimale resultaat. Om de strategie (punt 7) 
volledig uit te kunnen voeren is € 50.000 per jaar extra nodig. 
GZ kan op verschillende manieren fundraisen. Eén manier bestaat al: Vrienden Grote Zangers, (zie 
punt d.)  De Vriendenclub ontwikkelt zich uitstekend. De andere hier genoemde mogelijkheden zijn 
nieuw voor Grote Zangers en moeten van scratch opgebouwd worden. 
 
a. “Adopteer” een jonge zanger 
GZ heeft een unieke kwaliteit: via het netwerk van Theo van den Bogaard kent GZ de paden richting 
een internationale carrière. De moeilijkheid hierin is altijd de brug te slechten tussen enerzijds de 
beste van het conservatorium te zijn en anderzijds de markt die podiumervaring vereist te veroveren. 
De internationale concurrentie is moordend. Een zanger in de markt plaatsen is zeer tijdrovend en 
specialistisch werk. Het werk is tweeledig: permanente coaching van de jonge zanger. En 
marktonderzoek verrichten om goede vacatures en auditieplekken te vinden.  
De kosten per jonge zanger per seizoen bedragen naar schatting rond de € 10.000. 
Het idee is, “adoptieouders” te vinden die dit bedrag ter beschikking stellen voor “hun” jonge zanger. 
GZ stelt de adoptieouder drie keer per seizoen op de hoogte van de voortgang en maakt een 
schriftelijk eindverslagje. Zie bijlagen tab 1 en 2: Uitwerking en Begroting Kosten ‘adopteer’ een 
jonge zanger.  
 
b. Sponsoring 
Commerciële bedrijven berekenen van tevoren wat de sponsordeal hen zelf oplevert. Return on 
investment staat centraal, zeker bij multinationals en beursgenoteerde ondernemingen. Dit type 
sponsoring is niet opportuun voor Grote Zangers. Daarmee vallen eigenlijk al 99% van de bedrijven 
af. Het zoeken en vinden van een sponsor voor GZ is maatwerk pur sang. Deze sponsor moet een 
potje hebben dat aangewend wordt, ook voor kleine kunstinstellingen die internationale topkwaliteit 
bieden. Deze sponsor moet beleid hebben dat geld ook uitgegeven wordt aan kunst omdat het 
bedrijf daar een intrinsieke waarde aan hecht, dus zonder dat er een direct terugverdienmodel aan 
vastzit. Het ligt voor de hand dat de persoon binnen een organisatie die beslist over sponsoring aan 
GZ, aan twee voorwaarden voldoet: 

1) Hij/Zij vindt het belangrijk jong talent te ondersteunen 
2) Hij/Zij heeft een passie voor zang  

 
c. Fondsen 
Voor het educatietraject is geld te vinden in de fondsenwereld. Er moet onderzoek gedaan worden. 
Er moeten relaties aangeknoopt worden met medewerkers van diverse fondsen.  Beoogd wordt dat 
ons nieuwe bestuur hiervoor zelf eerst een basis structuur zal opzetten.  
 
 
 
 
 



d. Vrienden  
Einde 2017 heeft Grote Zangers 42 betalende Vrienden. Zij brengen gezamenlijk € 21.000 per jaar 
aan donaties in. Het totale aantal moet nog doorgroeien naar 50 en dat moet stabiel blijven. Er moet 
dus een wachtlijst komen. Als een Vriendschap na vijf jaar afloopt en niet wordt verlengd, moet er 
iemand klaar staan om toe te treden als Vriend. Zo is de structurele bijdrage van de Vrienden altijd 
minimaal € 25.000 per jaar en wordt continuïteit in het basisprogramma gewaarborgd. 
 
e. Vrienden 2.0 
In het netwerk van GZ bevinden zich personen die bereid zijn veel méér te doen. Bijv.  
€ 100.000 doneren over vijf jaar. Eén zo’n donor levert net zoveel op als de hele Vriendenkring 
samen. En ze bestaan: meerdere Vrienden hebben al laten doorschemeren méér te willen betalen 
aan GZ dan € 500 per jaar. GZ heeft echter nog geen pakket voor deze mensen. 
Vrienden 2.0 moet uitgewerkt worden. 
 

9.Tot slot.  
Nieuw te ontwikkelen activiteiten. Uitgaande van ons hoofddoel: het meer onder de aandacht 
brengen van de Liedkunst, heeft de Stichting recent een pakket ontwikkeld dat Privé lezingen en 
concertinleidingen aanbiedt voor clubs en “aan huis”. Bijvoorbeeld: circa een week voorafgaand aan 
een Grote Zangers concert geeft Theo een lezing. Dat kan zijn voor een gezelschap van mensen via 
een organisatie of bijvoorbeeld bij iemand thuis. In het laatste geval kan de gastvrouw/heer zelf een 
aantal gasten uitnodigen. De lezing bevat onder andere een concertinleiding voor het concert een 
week later. De aanwezigen bij de lezing bezoeken het GZ-concert. Tevens is dit een situatie waarin 
nieuwe vrienden gemaakt kunnen worden.  
 
 
                                                                ----------------------- 
 
Amsterdam, december 2017.  
 
 
 
 
 
 
 


