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VAN DE VOORZITTER 

Wat een jaar om op terug te kijken...  

Voor componisten en musici was het een bijzonder zwaar jaar: concertzalen 

waren gesloten, voorstellingen werden afgelast. Als er al uitvoeringen waren, 

waren die voor een klein publiek. Opdrachten werden uitgesteld of geannuleerd; 

velen zagen hun inkomsten verdampen. De culturele sector werd onevenredig 

hard getroffen door de COVID-19 crisis: driekwart van de zelfstandige 

freelancers in de sector kreeg te maken met een inkomensdaling van rond de 

80%. 

De editie Classical:NEXT 2020, maar ook Rewire en Holland Festival 2020 gingen 

niet door. In nauw overleg met onze partners en Buma Cultuur hebben we de 

promotiemiddelen voor 2020 daarom anders ingezet.  

Veel componisten/musici gingen online. We hebben allemaal leren zoomen. Er 

waren livestreams op facebook, youtube en spotify. Helaas is er nauwelijks een 

verdienmodel voor online content.  

Vanaf dag één van deze crisis hebben we er alles aan gedaan om de gevolgen 

voor componisten snel in kaart te brengen, hun specifieke belangen te belichten 

en hard te werken aan het creëren van nieuwe online mogelijkheden voor 

componisten en onze nieuwe muziekgemeenschap. 

Met de lockdowns is het accent nu volledig verschoven van fysiek naar digitaal 

om beter in te kunnen spelen op de veranderde behoeften en mogelijkheden in 

tijden van de pandemie. Gelukkig konden we onze promotie-inspanningen 

baseren op onze eerdere samenwerking in de New Music Now Directory en 

Classical NEXT. 

We bouwden de bètaversie van het nieuwe digitale platform voor nieuwe muziek: 

www.newmusicnow.nl. Dit dient als een goede basis voor een bredere 

samenwerking en verdere ontwikkeling. 

We richtten ons op: 

- New Music NOW platform en sociale media 

- Infiltratie binnen een gecureerd nieuwe muziek evenement op het 

Amsterdam Dance Event 

- Stadscomponisten in andere provincies en steden 

Veel dank gaat uit naar Buma Cultuur en al onze partners voor hun inzet en 

flexibiliteit, vooral in deze moeilijke tijden, om ons te helpen snel en effectief in 

te spelen op de veranderende behoeften van de nieuwe muzieksector. En last but 

not least: veel dank voor ieders moed en doorzettingsvermogen in dit bijzondere 

jaar. 

Max Knigge, voorzitter 

file:///C:/Users/Eigenaar/Dropbox/Dutch%20Composers%20NOW%20stichting/3.%20BESTUUR/Jaarverslagen%20en%20jaarrekening/www.newmusicnow.nl
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PROMOTIE ACTIVITEITEN DUTCH COMPOSERS NOW 

Door de covid-19 maatregelen werden de edities van Classical:NEXT, Rewire, 

Holland Festival, November Music en nog veel meer evenementen afgelast. 

Gaudeamus vierde zijn 75-jarig jubileum met een live gestreamde 

talkshow/uitvoering, met beperkt publiek.  

In 2019 initieerde Nieuw Geneco de stichting Dutch Composers NOW, ter 

promotie van nieuwe muziek. De promotie-inspanning 2020 bouwt voort op onze 

eerdere samenwerking in de New Music Now Directory en Classical NEXT. Maar 

uiteraard is het accent nu volledig verlegd van fysiek naar digitaal om beter in te 

kunnen spelen op de veranderde behoeften en mogelijkheden ten tijde van 

corona.  

PLATFORM NEW MUSIC NOW 

Tijdens de lockdown hebben we een eerste beta versie gebouwd van het digitale 

platform voor nieuwe muziek www.newmusicnow.nl. Dit bevat de complete 

directory van componisten, musici, ensembles, podia, festivals, en andere 

muziekorganisaties. Ook is er ruimte voor een kalender van projecten 

(concerten, live streams, en online aanbod); artikelen en playlist tips. Redacteur: 

Dimitri van der Werf. Redactieraad: Anthony Fiumara, Dylan Alling, Anne-Maartje 

Lemereis. 

file:///C:/Users/Eigenaar/Dropbox/Dutch%20Composers%20NOW%20stichting/3.%20BESTUUR/Jaarverslagen%20en%20jaarrekening/www.newmusicnow.nl
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MECENAS & DUTCH CHOIR MUSIC NOW 

Midden in de crisis, naar aanleiding van een interview in het Parool, werden wij 

benaderd door een mecenas. De mecenas "Marcia" (niet haar echte naam) bood 

hulp aan componisten en amateurkoren in de vorm van een coronasubsidie. Zij 

gaf 50 componisten, met een focus op vrouwelijke componisten, de opdracht om 

koormuziek voor amateurkoren te maken. Tijdens de covid-periode kunnen alle 

koren de partituren en samples gratis downloaden. Uiteraard behouden de 

componisten hun auteursrechten, daarom moeten koren wel tekenen voor een 

Buma-licentie.  

Dutch Composers NOW heeft geïnvesteerd in een speciale koorwebsite 

www.dutchchoirmusicnow.nl. De belangrijkste doelgroep is: amateurkoren, hun 

besturen, dirigenten, zangers, publiek. In samenwerking met Koornetwerk 

Nederland, Zing Magazine, componisten en uitgevers gaan we deze site 

gebruiken om nieuwe koormuziek te promoten.  

Groot Omroep Vrouwenkoor ondersteunde het project en voerde zeven van de 

composities uit. De koorcompositie van Sylvia Maessen ging in première tijdens 

het Klassiek Top400 concert en festival live in TivoliVredenburg en op de 

landelijke radio.  

http://www.dutchchoirmusicnow.nl/
https://www.nporadio4.nl/concerten/468f933f-fe17-49bc-b289-68c389cf51d2/slotconcert-hart-ziel-festival
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STADSCOMPONISTEN 

In samenwerking met de Provincie Brabant en Geert van Boxtel realiseerden we 

in 2020 maar liefst drie stadscomponisten en één plattelandscomponist. Zij 

wisten direct in te spelen op de corona-situatie, en een betekenisvolle rol te 

spelen voor de stad en de muziek. Lees meer: Elke stad een stadscomponist. 

- Stadscomponist Den Bosch - Bart de Vrees  

- Stadscomponist Tilburg - Anthony Fiumara (2018-2020) 
- Stadscomponist Tilburg - Matthijs Leeuwis (since November 2020) 

- Stadscomponist Meierijstad - Angela de Weijer aka Miss Millivolt 
- Plattelandscomponist - Piet-Jan van Rossum 

 

 

stadscomponist Den Bosch – Bart de 
Vrees 

 

 

stadscomponist Tilburg 2018 t/m 2020 – 
Anthony Fiumara 
 

 

https://newmusicnow.nl/article/dutch-composers-now-elke-stad-een-stadscomponist
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stadscomponist Tilburg 2020–Matthijs 

Leeuwis 

 

stadscomponist Meijerijstad - Angela de 
Weijer aka Miss Milivolt 

 

plattelandscomponist – Piet Jan van 
Rossum 

 

 

 

 

  

DUTCH COMPOSERS NOW LIVE @ AMSTERDAM DANCE EVENT 

  

In tijden van corona heeft het Amsterdam Dance Event (ADE) behoefte aan 

alternatieve inhoud. Dit bood een unieke kans voor samenwerking tussen Dutch 

Composers NOW en ADE. De samenwerking bestaat uit een live performance in 

de Beurs van Berlage, Amsterdam (21 oktober) en een gecureerd programma 

voor ADE Online (oktober - december). Het was het enige live event tijdens ADE; 

2 shows, 30 mensen publiek en een live stream in samenwerking met 
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Parmando24culture. Dutch Composers NOW kon deelnemen aan de 

programmering en promotie van ADE. Magnets & Plants @ ADE AMSTERDAM 

(curator: ivo bol) 

 

 
 

- Jasna Veličković 

- Dianne Verdonk 

- Vinkepeezer 

- Ties Mellema/Barry Jurjus 

CLOSE TO YOUR HEAD @ADE ONLINE (CURATOR LISA) 

ADE ONLINE event Close to Your Head (curator Lisa) 

- Celia Swart 

- Bec Plexus 

- Petra Strahovnik 

- Genevieve Murphy 

- Lisa aka Luke Deane 

https://newmusicnow.nl/playlist/close-to-your-head-underground-pop-idol-lisa-ade
https://newmusicnow.nl/project/magnets-and-plants-op-ade
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MEDIA OUTREACH 

WEBSITE DUTCHCHOIRMUSICNOW.NL 

 

PLATFORM NEWMUSICNOW.NL 

Gelanceerd eind 2020 

FACEBOOK PAGE DUTCH COMPOSERS NOW 

In 2020 641 volgers (was 266) 

In 2020 630 likes (was 265) 

Meest bekeken March 30, 2020 – post over Calliope Tsoupaki’s corona piano compositie 

Meeting point, tijdens de net aangekondigde eerste lockdown uitgevoerd door pianist 

Saskia Lankhoorn. 

FACEBOOK GROUP DUTCH COMPOSERS NOW 

In 2020: 234 leden 

PRESS DUTCH COMPOSERS NOW AT ADE (SELECTION) 

 

https://newmusicnow.nl/playlist/close-to-your-head-underground-pop-idol-lisa-ade


Pagina 9 van 18 
 

 

 

NRC 30 december 2020, Beste cultuur van 2020 
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ADE 'online': eenzame dj's en geen dansend publiek - NRC 
NRC 

Concert van Dutch Composers NOW op de eerste dag van het Amsterdam Dance Event, met een publiek 
van dertig mensen in de Beurs van Berlage. 

Miljoenenpubliek voor ADE: toon gezet voor digitale evenementen 

Parool  

Het concert van Dutch Composers NOW op de eerste dag van het Amsterdam Dance Event. BEELD 
ANP 

Poppodia hekelen hoge btw voor online concerten: 'Extreem zuur' | RTL Nieuws 
RTL Nieuws 

Een online concert van de Dutch Composers NOW tijdens het Amsterdam Dance Event. Beeld © ANP. 
Poppodia die nog een beetje omzet binnen willen ... 

DUTCH COMPOSERS NOW PRESENT: MAGNETS & PLANTS - MUZIEK 247 

MUZIEK 247 

Dutch Composers NOW presents a border crossing electro-acoustic live performance. The NL-based 
composer-performers Jasna Veličković, Dianne Verdonk, ... 

Petra Strahovnik - New Music Now 
New Music Now 

New Music NOW is een initiatief van Stichting Dutch Composers NOW. Dutch Composers NOW ... Close 
To Your Head – underground pop-idol Lisa @ ADE. 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/25/ade-online-eenzame-djs-en-geen-dansend-publiek-a4017318&ct=ga&cd=CAAYBzIZZjY3ZjQ4ZWRkZTk1ZjdhOTpubDpubDpOTA&usg=AFQjCNEW3krtoWserYTwJsvvH5tEMFHWRw
https://www.parool.nl/kunst-media/miljoenenpubliek-voor-ade-toon-gezet-voor-digitale-evenementen~ba7a4387/
https://www.parool.nl/kunst-media/miljoenenpubliek-voor-ade-toon-gezet-voor-digitale-evenementen~ba7a4387/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5216403/poppodia-online-concerten-hoog-btw-tarief&ct=ga&cd=CAAYCDIZZjY3ZjQ4ZWRkZTk1ZjdhOTpubDpubDpOTA&usg=AFQjCNHU4B0D91gWpSHQ5Bdi0IBb3NzHbg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://muziek247.nl/dutch-composers-now-present-magnets-plants/&ct=ga&cd=CAAYCDIZNmVlZmU2NzQyOTFmNjg2NDpubDpubDpOTA&usg=AFQjCNEnzInXWUvBg8S9OicZz5S0pycdsg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://newmusicnow.nl/creator/petra-strahovnik&ct=ga&cd=CAAYAzIZZjY3ZjQ4ZWRkZTk1ZjdhOTpubDpubDpOTA&usg=AFQjCNFeWDhUEYsi58V7_ZFF6XgpExSDFg
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Recent events - Dianne Verdonk 
Dianne Verdonk 

Part of ADE Special with Dutch Composers NOW Zaterdag 3 oktober: [performance, improvised] with 
Oene van Geel and Birgit Günzl at Maria Blaisse's ... 

PERSSELECTIE DUTCH CHOIR MUSIC NOW 

 

 

 

Goed nieuws in coronatijd: er liggen 

vijftig nieuwe koorwerken van 

vrouwelijke componisten te wachten om 

gezongen te worden door 

amateurkoren. Met dank aan een 

geheimzinnige weldoenster. Lees hier 

meer over dit mooie initiatief. 

 

GRATIS NIEUWE KOORMUZIEK VAN NEDERLANDSE BODEM | NPO RADIO 4  

NPO RADIO 4 

Op de website Dutch Choir Music NOW worden vijftig fonkelnieuwe muziekstukken voor amateurkoren 
beschikbaar gesteld. De composities zijn gratis ... 

Groot Omroepkoor werkt mee aan Dutch Choir Music NOW 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://dianneverdonk.com/recent-performances/&ct=ga&cd=CAAYBjIZZjY3ZjQ4ZWRkZTk1ZjdhOTpubDpubDpOTA&usg=AFQjCNERnuEBnw4ybWEO9i8FyazXCW9KEg
https://www.zingmagazine.nl/marcia/
https://www.zingmagazine.nl/marcia/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.nporadio4.nl/klassiek/koormuziek/1bcc3aa1-be06-4646-b79f-b51d3053a937/gratis-nieuwe-koormuziek-van-nederlandse-bodem&ct=ga&cd=CAAYAzIZNDkxZDEwNTU3MjdiNTkwNTpubDpubDpOTA&usg=AFQjCNGWCRybv4tj5Ye2NCcpAs7AXNVnBA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://mijnclassic.nl/dutch-choir-music-now&ct=ga&cd=CAAYATIZNDkxZDEwNTU3MjdiNTkwNTpubDpubDpOTA&usg=AFQjCNEJWqyaSdBH1NzaCd-AbxOEQpoMWQ
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classicnl 

Steun voor componisten en nieuw repertoire voor koren. Op het online platform van Dutch 
Choir Music NOW stelt een mecenas nieuwe composities ... 

Mecenas steunt componisten én amateurkoren met 

compositieopdrachten 

Koornetwerk Nederland 

Een bijzonder project – Dutch Choir Music NOW – ondersteunt componisten met nieuwe 
compositieopdrachten en voorziet amateurkoren van gratis, ... 

KOORNETWERK UPDATE 17 DECEMBER / MECENAS STEUNT COMPONISTEN EN 

AMATEURKOREN MET ... 

BOND VAN KOREN GRONINGEN 

Een bijzonder project – Dutch Choir Music NOW – ondersteunt componisten met nieuwe 
compositieopdrachten en voorziet amateurkoren van gratis, ... 

Bijzonder project ondersteunt componisten én koren 

Balknet 

Dutch Choir Music NOW is een nieuw, bijzonder project dat componisten ondersteunt 
met nieuwe compositieopdrachten die vervolgens gratis ... 

NIEUWE COMPOSITIES VOOR KOORZANG - COMA EINDHOVEN 

COMA EINDHOVEN 

Dutch Choir Music NOW steunde 50 componisten in deze coronatijd en gaf ieder van hen de 
compositieopdracht voor een koorwerk dat geschikt is voor ... 

NPO Radio4 Klassiek top 400 

Vrijdag 23 oktober 2020. Het slotconcert van de Klassieke Top 400 vond plaats in 

TivoliVredenburg in een verder lege zaal. Leden van het Radio Filharmonisch Orkest en 

Groot Omroepkoor speelden in verschillende bezettingen hits en minder bekend werk uit de 

Klassieke Top 400 en daarnaast ook de wereldpremiere van Die sonne, die mane, die 

sterren van Sylvia Maessen. Een kort lied op tekst van Hadewijch (1325-1350) 

gezongen door het Groot Omroepvrouwenkoor.  

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://koornetwerk.nl/mecenas-steunt-componisten-en-amateurkoren-met-compositieopdrachten/&ct=ga&cd=CAAYAjIZNDkxZDEwNTU3MjdiNTkwNTpubDpubDpOTA&usg=AFQjCNFsc7wCNJdYSRHbVhiE8PXjdpR1Og
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://koornetwerk.nl/mecenas-steunt-componisten-en-amateurkoren-met-compositieopdrachten/&ct=ga&cd=CAAYAjIZNDkxZDEwNTU3MjdiNTkwNTpubDpubDpOTA&usg=AFQjCNFsc7wCNJdYSRHbVhiE8PXjdpR1Og
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.bondvankorengroningen.nl/567729_koornetwerk-update-17-december-mecenas-steunt-componisten-en-amateurkoren-met-compositieopdrachten&ct=ga&cd=CAAYBzIZNDkxZDEwNTU3MjdiNTkwNTpubDpubDpOTA&usg=AFQjCNE1qItF9cUkY3qn86ZDPhlzwnm_Wg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.bondvankorengroningen.nl/567729_koornetwerk-update-17-december-mecenas-steunt-componisten-en-amateurkoren-met-compositieopdrachten&ct=ga&cd=CAAYBzIZNDkxZDEwNTU3MjdiNTkwNTpubDpubDpOTA&usg=AFQjCNE1qItF9cUkY3qn86ZDPhlzwnm_Wg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.balknet.nl/33811/actueel/nieuws/bijzonder-project-ondersteunt-componisten-en-koren&ct=ga&cd=CAAYBDIZNDkxZDEwNTU3MjdiNTkwNTpubDpubDpOTA&usg=AFQjCNGQmCHnqSiJmMgAkQpEm05_z1iJTg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://comaeindhoven.nl/archieven/786&ct=ga&cd=CAAYCTIZNDkxZDEwNTU3MjdiNTkwNTpubDpubDpOTA&usg=AFQjCNEOf50HAtj3JE0GF1pL7exmVyfj_g
https://www.nporadio4.nl/concerten/612a1f18-8a02-406f-b75d-1e35f44dc74c/slotconcert-van-de-klassieke-top-400
https://www.nporadio4.nl/concerten/612a1f18-8a02-406f-b75d-1e35f44dc74c/slotconcert-van-de-klassieke-top-400
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BESTUUR 

Max Knigge, voorzitter 

- zelfstandig componist, arrangeur, alt violist 

- secretaris bestuur vereniging Nieuw Geneco 

Ivo Bol, penningmeester (tot september 2020) 

- zelfstandig componist, musicus (aka Vinkepeezer) 

- deel van de componistengroep Monotak en kunstenaarsgroep NOW 

Siebe van Elsloo, penningmeester (sinds September 2020) 

- Lid van de Raad van Toezicht Eye Filmmuseum, Amsterdam (sinds 2012) 

- Bestuurslid Stichting WENDE, Amsterdam (sinds 2020) 

Anne-Maartje Lemereis, secretaris 

- Zelfstandig componist, pianist, docent en organisator 

- Oprichter stichting In de Knop  

Henry Kelder, bestuurslid 

- Zelfstandig componist, pianist, dirigent, producer 

- Directeur MatchingArts 

- Docent Piano HKU Utrecht Conservatory 

- Bestuurslid vereniging Nieuw Geneco 

Dutch Composers NOW onderschrijft de governance code cultuur en de code 

diversiteit & inclusie en de fair practice code.  

FREELANCE TEAM 

- Esther Gottschalk, directeur / programma manager 

- Dimitri van der Werf, redacteur New Music NOW & social media 

- Geert van Boxtel, project leider stadscomponist 

- Rob Vugs, producent DCN @ ADE 

- Dorinde de Tempe, administratie 

STATUTEN & NAAMSVERANDERING 

Anticiperend op een Anbi-status hebben we ons beleidsplan geactualiseerd en nieuwe 

statuten opgesteld. De statuten zijn in december 2020 bij de notaris gepasseerd. Ook 

werd de naam gewijzigd van Stichting GeNeCo in Stichting Dutch Composers NOW.   

https://bij.cultuur-ondernemen.nl/governance-code-cultuur/principe/introductie
https://codedi.nl/
https://codedi.nl/
https://fairpracticecode.nl/nl
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JAARREKENING 

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 
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WINST EN VERLIESREKENING 2020 

 

 

 

  



Pagina 16 van 18 
 

TOELICHTING OP DE BALANS 
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TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING 

 

 

 

Financial Report 2020 is opgesteld door 
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CONTACT 

 

Stichting Dutch Composers NOW 

Atlantisplein 1 

1093 NE Amsterdam 

info @ dutchcomposersnow . nl 

 

KVK 50599690 

Fiscaal nummer (RSIN) NL822831752  

 

www.dutchcomposersnow.nl 

www.newmusicnow.nl 

www.dutchchoirmusicnow.nl 

 

mailto:info@dutchcomposersnow.nl
http://www.dutchcomposersnow.nl/
http://www.newmusicnow.nl/
http://www.dutchchoirmusicnow.nl/

