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JURIDISCH  
 
De VZW werd opgericht op 12 juli 2013.  
Bij de oprichting werd de  raad van bestuur benoemd.  Pieter Van Overloop : 
voorzitter, Axel De Schrijver : secretaris,  Koenraad De Meulder : penningmeester 
De neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen vond plaats 
op 17 juli 2013.  
 
Op 1 december 2014 werd een buitengewone algemene vergadering gehouden.  
De naam van de vereniging werd daarbij gewijzigd naar “Belgian Early Music 
Community”.  
Twee nieuwe bestuurders werden benoemd : Bart Dewulf en Joost Weyler. 
Deze wijziging werd samen met de nieuwe benoemingen gepubliceerd in de bijlage 
van het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2015 onder nummer 5683. 
 
Bart Dewulf heeft op 23 maart 2015 zijn ontslag ingediend als bestuurder. Dit ontslag 
werd neergelegd ter bekendgemaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.  
 
LIDMAATSCHAP 
 
Bij de oprichting telde de vereniging 3 leden.  
In de loop van 2015  werd het aantal werkende leden : 7 
In 2015 verwelkomden we Katja Katanova als werkend lid.   
Het aantal aangesloten leden : 8 
Het aantal steunende leden : 2 
 
In 2016 is het ledenbestand opmerkelijk gewijzigd ingevolge uitnodiging via de 
website :  
Werkende leden (inclusief bestuurders) : 9 
Aangesloten leden : 14 
Steunende leden : 7  
Wat het totaal aantal leden brengt op 30 !  
 
 
FINANCIEEL 
 
Het IBAN rekeningnummer van de vereniging bij de Triodosbank is BE70 5230 8062 
1425 
 
Op 31 december 2016 bedraagt het tegoed op de rekening : 1 651,87  EUR 
 
Het verlies over het boekjaar 2016 is beperkt gebleven tot 376,36 EUR.  
 



 
 
 
 
BTW STATUUT - BOEKHOUDING 
 
Op het ogenblik van de samenwerking met ‘Les Buffardins’ heeft de vereniging een 
BTW – identificatienummer aangevraagd : BE0536.738.513 omwille van het leveren 
van diensten.  
 
In 2016 leverde het BTW statuut geen problemen, omwille van het 
vrijstellingscriterium.  
 
De boekhouding wordt gevoerd door Hugo Huygebaert en HVCO BVBA aan de 
Collegelaan in Deurne.  
 
Het naleven van de fiscale verplichtingen wordt verzorgd door dit boekhoudkantoor 
dat gespecialiseerd is in het begeleiden van verenigingen.  
 
 
FONDSENWERVING 
 
De vereniging heeft nood aan inkomsten om haar werking te kunnen uitbouwen. 
Axel De Schrijver heeft voor OMAA een beginnende leerling traverso aangetrokken. 
 
De concertvoorstelling Bingo Papageno heeft nog een groot potentieel, maar moet 
aan de man gebracht worden.  
 
De vereniging ontvangt geen lidgelden.  
 
 
SUBSIDIES 
 
Projecttoelage district Borgerhout 
 
In 2016 werd een nieuwe projecttoelage aangevraagd bij het district Borgerhout voor 
een nieuw seniorenproject om enkele concerten met kamermuziek te brengen in 
zorg- en dienstencentra in Borgerhout.  
 
Dit project werd  in augustus 2016 goedgekeurd.  Bedoeling is om de concerten in 
2017 te kunnen brengen.   Navraag wordt gedaan of dit nog mogelijk is.  
 
Verenigingstoelage district Borgerhout 
 
De vereniging heeft in 2016 een Verenigingstoelage ontvangen van het district 
Borgerhout ten belope van 1 550,00.  Voor 2017 werd de Verenigingstoelage 
aangevraagd voor 1 maart 2017.  
 



Welzijnszorg Borgerhout 
 
Ook bij Welzijnszorg Borgerhout heeft de vereniging in 2016 een toelage 
aangevraagd, en bekomen ten belope van 500,00 EUR 
 
 
ACTIVITEITEN 
 
Traversodag  
 
Na beraadslaging van de raad van bestuur (Koenraad, Pieter en Axel) werd beslist 
om de traversodag 2016 niet te laten doorgaan.  Het subsidiedossier dat bij het 
Fonds voor Talentontwikkeling werd ingediend en door Axel werd verdedigd, werd 
(tijdelijk) niet toegekend. De onzekerheid omtrent een eventuele definitieve afwijzing 
werd als een te groot risico ervaren door de raad van bestuur.  
Diverse deelnemers lieten ook weten andere engagementen te hebben of een te 
hoge vergoeding te vragen.  
 
 
Netwerken 
 
Met verschillende DKO-afgevaardigden werd samengezeten om de mogelijkheden te 
bekijken van samenwerkingsprojecten.  Een eerste vergadering die plaatsvond in 
januari resulteerde niet in concrete afspraken.  
 
Er was een opbouwend gesprek met Jan Matthys van Vlamo, de federatie voor 
instrumentale amateurmuziek. Jan Matthys erkent het belang van ons initiatief voor 
klassieke kamermuziek maar heeft geen middelen om ons daarbij te ondersteunen.  
We kunnen wel een artikel krijgen in het tijdschrift van Vlamo.  Later volgde een 
vervolggesprek met Alex Van Beveren. 
 
Er werd een netwerkmeeting georganiseerd in Borgerhout het als gasten Thomas 
Bonte (musescore, free music composition and notation system), Daniel Vidovski 
(ontwikkelaar van platform voor muzikanten), Johan Plochaet (Agora Classica, 
klassieke muziek recensies), Michael Janssen (living concerts)  
 
Ook met enkele leden van de Belgische luitacademie waren er gesprekken. Frank 
Schaffels werd inmiddels lid van onze vereniging.  
 
Tot slot waren er ontmoetingen met Mark Steyaert (Marksound), Wim Winters 
(AuthenticSound) en Judith Vindevogel (Walpurgis) met het oog op mogelijke 
samenwerkingen.  
 
 
 
 
 
 



OMAA 

 
In 2016 onderzocht Axel de mogelijkheid van de oprichting van een Oude Muziek 
Academie Antwerpen, als aanvulling op het aanbod van het DKO.  
 
De huur van een leegstaande diamantwinkel in het Centraal Station werd overwogen.  
Er werd contact gelegd met mogelijke leraren, met de NMBS, Prevenda (de 
vennootschap belast met de verhuring) … 
De locatie van het Centraal Station is erg geschikt omwille van de bereikbaarheid en 
visibiliteit.  
 
Kandidaat-leerkrachten kunnen niet investeren in de inrichting en de huur van een 
pand.  
 
Er is één traversoleerling die zijn lessen betaalt op rekening van de VZW.  
 
 
HUISCONCERT PUTTE 
 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Pieter Van Overloop een huisconcert in Putte.  
De opbrengst (rondgaan met de hoed) wordt aan de musici gegeven.  
 
 
BINGO PAPAGENO 
 
Het kwartet Quatuor Société Mozart werd geboekt voor een optreden in het 
Boelaerpark te Borgerhout en bracht een concertvoorstelling in de basisschool Crea 
16.  
 
Een trailer van de concertvoorstelling is voortaan beschikbaar op youtube (met dank 
aan Bart Dewulf die tijdens een vroege repetitie de geluidsopname maakte) 
https://www.youtube.com/watch?v=AIXJaTAcrOA 
 
 
WEBLOG 
 

 
 
 
 



Er worden kleine ingrepen gedaan, om de website aantrekkelijker en functioneler te 
maken.  
 
Kalender 
 
Met de verenigingstoelage heeft de vereniging een verbetering kunnen aanbrengen 
aan de website. Een samenwerking met Uit in Vlaanderen maakt het mogelijk om de 
agenda van Uit in Vlaanderen te integreren in de site, met een filter op ‘early music’.  
 
Voorlopig moeten we zelf nog wel op zoek gaan naar events die we kunnen labelen 
met ‘early music’.  Het is de bedoeling om de organisatoren te overtuigen om hun 
events zelf te voorzien van het label.  
 
Er is een ontwikkelingskost betaald aan Uit in Vlaanderen, en er is een jaarlijkse 
abonnementskost.  
 
Samenwerking 
 

 
 
Er is een testperiode geweest omtrent het inzetten van een link naar de webwinkel 
van La Boîte à Musique in Brussel.  Dit is niet geëvolueerd naar een vruchtbare 
samenwerking.  
 
Er zijn nieuwe contacten met Mark Sound, die eventueel promoties wil maken op de 
site, en een percentage wil toekennen bij verkoop van CD’s.  
 
Een verkooppunt van CD’s in OMAA is ook een piste. 
 
Bezoekers 
 
Het aantal bezoekers is in stijgende lijn.   
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Mailchimp 
 
In 2015 waren de Mailchimp newsletter : subscribers : 117 
Eind 2016 tellen we 185 subscribers 



 
Aan de hand van Mailchimp is het mogelijk om het webverkeer en de visibiliteit van 
de site te vergroten. Er wordt gezocht naar vrijwilligers die hier meer kunnen uithalen.  
 
 
GOOGLE MAPS 
 
Er werd minder tijd geïnvesteerd in de “early music map”, een google – kaart met 
namen van instrumentenbouwers, conservatoria en academies, en musea (telkens 
met een link naar de gerelateerde website).   Maar deze wordt wel hertekend en heet 
voortaan European Historical Instrument Makers – map.  Er zijn inmiddels 3 392 
weergaven  geteld.  
 
De LTP (learn to play)– map maakt deel uit van het project ‘jong-kiest-oud’.  
Als kleine aanzet voor het project ‘jong-kiest-oud’ werd de LTP EARLY MUSIC – map 
op de website gezet en daarover werd een mailing rondgestuurd naar de academies 
van het land.  
 
De vraag was om zich te registreren voor de LTP  EARLY MUSIC –map mits betaling 
van een éénmalige administratieve tussenkomst om het project mee te financieren.  
De respons was positief, maar de vraag om betaling van een bijdrage vanwege de 
academies heeft het welslagen van het project gehypothekeerd.  
 
Overtuigd van het belang om deze informatie gecentraliseerd ter beschikking te 
stellen, is het aangewezen om andere financieringsmiddelen te vinden.  
Er zijn inmiddels 610 weergaven geteld.  
  
 
DOCUMENTATIE 
 
Volgende handboeken werden aangeschaft en dienen tot lering :  
 
Schroevers, S., ‘Secretaresse Assistent Wijzer. Externe Communicatie.’ 
Schramme, A., ed. ‘Cultuurmanagement. De Regels van de Kunst’ 
Ko, F. en van Raaij F, ‘Marketingcummunicatiestrategie’ 
De Meyer, G. en Trappeniers, A., ‘De Muziekindustrie. Een lexicon.’ 
 
 
EVALUTATIE 
 
De vereniging blijft graag inzetten op volgende kerntaken :  
 
Presentatie, Participatie, Reflectie en  Productie.  
 
Voor de presentatie blijft de weblog-newsletter het belangrijkste kanaal.  
 
Op het domein van de participatie zal gekeken worden naar kleine concrete 
projecten die aanzetten tot samenspelen.  Het kan dus gaan om ontmoetingen van 



twee of meer musici die kamermuziek spelen, al of niet met publiek. Vanzelfsprekend 
blijven meer ambitieuze projecten mogelijk, mits hiervoor projectsubsidies kunnen 
aangetrokken worden. Er wordt verder gezocht naar opportuniteiten.  
 
Reflectie : ook dit jaar hebben we veel geleerd over de rol van ‘oude muziek’ in de 
hedendaagse samenleving.  In de toekomst zullen we de stakeholders (musici, 
ensembles, DKO, institutionele spelers, amateurmusici, publiek …) bevragen naar 
het belang van een vereniging die de ‘community’ vertegenwoordigt.   
 
Productie : eigen ensemble ‘Quatuor Société Mozart’ blijft de concertvoorstelling 
‘Bingo Papageno’ uitvoeren, en werkt aan nieuwe programma’s.  
 
Naargelang het draagvlak voor de vereniging toeneemt, en er middelen gevonden 
worden, kan er meer ingezet worden op deze vier pijlers.  
 
CONCLUSLIE 
 
De vereniging blikt terug op een rustig jaar maar kijkt vooruit.  
Meer vrijwilligers zijn welkom om de werking van de vereniging verder te kunnen 
uitbouwen.  
Een bevraging van de stakeholders dringt zich op.  
 
 
Opgemaakt op 22 februari 2017   voor de jaarvergadering van 21 maart 2017  


