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1. VAN HET BESTUUR 
 

In de loop van 2019 groeide bij het gezelschap Camerata Trajectina het verlangen om in 

de komende jaren vaker op te treden en meer projecten uit te voeren. Daartoe zou het 

nodig zijn om grotere structurele subsidies te verwerven. Besloten werd om zowel bij de 

gemeente Utrecht als bij het Fonds Podium Kunsten mee te dingen naar subsidie in het 

kader van het Kunstenplan 2021-2024.Daartoe werd veel tijd, energie en creativiteit 

gestoken in het bedenken van programma’s. Deze uitdaging resulteerde in een plan met 

31 programma’s en 243 uitvoeringen. Welgemoed werden eind januari 2020 de 

aanvragen verzonden.  

 

En toen werd het stil in Nederland. Voor Camerata Trajectina werd deze stilte pas weer 

doorbroken toen er in onze kringen tweemaal gejuich opging: beide aanvragen waren 

volledig gehonoreerd! Zo was er direct werk aan de winkel. De programma’s werden 

uitgewerkt, de contacten definitief gelegd, aanvragen voor aanvullende subsidies gingen 

de deur uit, de acquisitie en de productie werden voortvarend opgepakt. Ter versterking 

van de organisatie trokken we Ineke Smits aan als zakelijk leider en Sonja Heijmans 

voor productie en acquisitie. Gelukkig waren voor de eerste helft van 2021 weinig 

concerten gepland; de hoop is er op gevestigd dat vanaf de zomer weer veel concerten 

mogelijk worden, zodat toch een groot deel van het oorspronkelijke jaarplan 2021 

uitgevoerd kan worden.Ondanks de corona-troebelen werd er in 2020 gemusiceerd. Een 

overzicht van concerten en opnamedagen vindt u verderop. 

 

Het bestuur vergaderde drie keer voltallig: op 25 maart en 27 augustus in Utrecht en op 

16 december via beeldbellen, steeds in aanwezigheid van een delegatie van de musici. 

Belangrijkste onderwerp van gesprek was steeds het plan 21-24 en de uitvoering 

daarvan, zoals het aantrekken van ondersteuning op zakelijk en productie-gebied. 

Verder spraken wij over de toepassing van de Governance Code Cultuur, uitgevoerde en 

komende concerten, de financiële stand van zaken, de website en de vrienden. 

Hiernaast waren er diverse overlegbijeenkomsten in kleiner comité met de zakelijk 

leider en de medewerker productie en acquisitie. 

 

Het bestuur bestond in 2020 uit voorzitter Bram van der Wees, secretaris Martine de 

Bruin, penningmeester Jos van Raan en lid Jan Nuchelmans.  

In het najaar heeft Jan Nuchelmans zijn functie neergelegd. Hij was 47 jaar geleden een 

van de oprichters van het gezelschap en ontwikkelde zich als groot kenner van de oude-

muziekwereld. Hij was oprichter en vervolgens 37 jaar bestuurslid van de Stichting 

Camerata Trajectina. Het bestuur en het gezelschap zijn hem buitengewoon dankbaar 

voor zijn permanente belangstelling, zijn vrijwel onbeperkte energie en zijn 

ideeënrijkdom. We zullen nu zonder hem opgaan naar het 10e lustrum in 2024. 

We prijzen ons gelukkig dat Saskia Törnqvist eind van het jaar is toegetreden tot het 

bestuur. 

 

  



Het boekjaar kon afgesloten worden met een positief resultaat van € 1067 welk bedrag 

toegevoegd wordt aan de algemene reserve. Op de balans staat onder reserveringen een 

bedrag van € 5.500, dat bestaat uit bijdragen van de Vrienden (Cameraten). Voor dit 

bedrag zal nog een passende bestemming gezocht worden. De kascommissie heeft de 

jaarrekening goedgekeurd.  

 

Utrecht, 19 februari 2021 

 

Namens het bestuur van Camerata Trajectina, 

      
  

Bram van der Wees,       Jos van Raan, 

voorzitter       penningmeester 

 

 

  



 

2. ACTIVITEITEN 2020 
 

In 2020 heeft Camerata Trajectina de volgende concerten gegeven en cd-opnamen 

gehouden: 

  
CONCERTEN en OPNAMEN 

 

   

7-3 Concert Veenendaal  
 

27-8 Den Haag, Muziek bij begrafenis Mieke Smits-

Veld 

 

31-8 2 Concerten Almere (Festival Oude Muziek) Camerata à la Carte 

1-9 2 Concerten Herzzaal Vredenburg (FOM) Camerata à la Carte 

12-9 Concert Ockenburgh Den Haag 
 

19-9 Concert Maassluis 
 

28-9 Presentatieconcert Dag van de Kamermuziek 
 

29-9/2-10 Cd opnamen Middelburg 
 

31-10 Concert Zutphen 
 

 

 

Projecten 

Toen in het begin van de corona-periode alle concerten wegvielen heeft Camerata 

Trajectina niet stilgezeten en van de nood een deugd gemaakt door nieuwe richtingen 

uit te proberen. 

 

Algemene koers, vocaal en instrumentaal 

Hieke Meppelink, kernlid van Camerata Trajectina besloot om zich in de corona-

periode meer op haar beeldhouw-activiteiten te richten en doet nog mee in een select 

aantal projecten. 

De zangers zijn een project gestart om met nieuw talent samen te werken in polyfoon 

Nederlands repertoire. Nico van der Meel werkte met Wendy Roobol en Berend 

Eijkhout aan driestemmig materiaal van Padbrué en Sweelinck. 

De instrumentalisten zijn verder gegaan op de ingeslagen weg van de arrangeerkunst en 

improvisatie en hebben gestaag verder gerepeteerd, gestudeerd, gearrangeerd in 17e 

eeuwse traditie. 

 

Uitgestelde en vervallen concertprojecten 

Enkele projecten zijn tijdens de corona-periode ontwikkeld, maar ook weer uitgesteld. 

Matthijs de Castelein, een programma over het werk van deze rederijker, speciaal 

ontwikkeld voor het thema Retorica van het Festival Oude Muziek 2020.  Dit staat nu 

gepland voor het festival in 2021. 

Orgelfestival Vlaardingen, programma met liedjes uit onverwachte vindplaatsen is 

tweemaal uitgesteld, en komt hopelijk op 24 juni 2021. 

Het oor van Rembrandt, Museum Kampen, is uitgesteld. 

Utrechtse Liedjes, een programma voor het Internationaal Kamermuziek Festival 

Utrecht december 2020. Liefde in de 17e eeuw en nu. Liedjes uit Utrechtse Liedboekjes 

en muziek van de Utrechtse Willem Wander van Nieuwkerk op teksten van voormalig 

stadsdichter Ingmar Heytze. Waarschijnlijk voeren we dit in juli 2021 uit. 

Lotte Jensen, optreden van Arjan Verhage en Nico van der Meel bij lezing in 

Groningen is vervallen. 

  



3. FINANCIEEL JAARVERLAG 2020 

 
Resultatenrekening Camerata Trajectina 2020 2019  2020  

 NAAM REKENING DEBET CREDIT DEBET CREDIT 

Verkoopkosten                                         261                                   51                    

Overheadkosten                                    1.601                             1.261                    

Overige inkomsten                                                                                       5.593  

Honoraria optreden                              34.400                           10.525                    

Overige kosten optreden                           1.118                                     8                    

Reiskosten optreden                               4.429                                 532                    

Inkomsten uit optreden                                            37.596                           12.135  

Overige kosten project                            1.612                                                        

Verkopen                                                            2.009                             2.522  

Inkopen                                           3.144                                                        

Herwaardering voorraad                            4.701                                 500                    

Overige lasten                                        112                             1.192                    

Donateurs                                                           1.528                 15                    

Overige uitgaven                                                                      5.100                    

Resultaat:                                       10.245           1.067   

Totalen:                                        51.377         51.377         20.251         20.251  

     

Balans Camerata Trajectina 2020 2019  2020  

 NAAM REKENING DEBET CREDIT DEBET CREDIT 

Liquide middelen                                  7.620                             4.696                    

Omzetbelasting                                                          178           1.290                    

Vorderingen                                       2.007                                                        

Kort lopende schulden                                                   945                                 363  

Voorraden                                         5.000                             4.500                    

Algemene Reserve                                                  14.253                           14.253  

Reserveringen                                                                                           5.500  

Vooruitbetaalde bedragen                              750                           10.698                    

Resultaat:                                                                             1.067  

Totalen:                                        15.377         15.377         21.184         21.184  

     

 

 


