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Overzicht van activiteiten 

2019 was het eerste volledige jaar van activiteiten van Vox Interna. Gezien de tot nu toe beperkte 
financiële en personele middelen, zowel financieel als mensen, kijken we tevreden terug op een jaar 
waarin: 

 Vox Interna de ANBI-status heeft verkregen, die particuliere donateurs recht geeft op 
belastingkorting op de verstrekte donaties; 

 Het bestuur is uitgebreid van vijf naar acht leden, waardoor er een betere regionale spreiding 
over het hele land (Noord, West, Zuid en Oost) en meer menskracht beschikbaar is gekomen; 

 Vox Interna is door Trinity College Dublin gevraagd om de component Publieksontwikkeling te 
coördineren voor het Europa brede Amra-programma, over het culturele erfgoed van aan Ierse 
heiligen gewijde liederen. Een subsidieaanvraag hiervoor wordt momenteel beoordeeld door de 
Europese Unie; 

 De organisatie verzorgde twee grote evenementen: de Anúna Winter School 2019 en de eerste 
van de drie weekenden van de workshop-concertreeks Echoes from the Middle Ages; 

 Vox Interna een totaal van vier subsidies kreeg toegekend van drie Rotterdamse particuliere 
stichtingen: Stichting Bevordering van Volkskracht, Elise Mathilde Fonds en Erasmus Stichting 
Rotterdam. Vox Interna zeer dankbaar voor de moed die deze stichtingen hebben getoond om 
hun vertrouwen te stellen in onze zeer nieuwe organisatie! 

 Al deze activiteiten hebben bijgedragen aan het aangaan van nieuwe relaties, het verbreden van 
het netwerk van Vox Interna en het opdoen van nuttige ervaring voor toekomstige activiteiten. 

 

Anúna Winter School 2019 (AWS 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 De eerste Anúna Winter School, die van 15 tot en met 17 februari 2019 werd gehouden, was 
zonder twijfel een succes, wat onder andere blijkt uit: 

 37 deelnemers, afkomstig uit tien van de twaalf provincies Nederland, Zwitserland, Israël, Servië 
en Canada; 

 De tevredenheid van de individuele docenten varieerde van 90% tot 95% procent; 

 Het eerste concert in Nederland van M’ANAM, wiens zangers de workshop ondersteunden. 
M’ANAM keerde in oktober / november terug voor een eerste succesvolle tour van vijf concerten 
in Nederland en België (onafhankelijk van Vox Interna-ondersteuning); 
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 Na AWS 2019 werd in april in Tilburg een eendaagse ‘technische’ zangworkshop gehouden; 

AWS 2019 ontving een genereuze bijdrage van 1.000 euro van Stichting Bevordering van Volkskracht 
t.b.v. het M’ANAM concert. 

Gezien het succes van AWS 2019 is besloten om in februari 2020 de tweede Anúna Winter School 
(AWS 2020) te organiseren. 

 

Amra programma 

Het Amra-programma is een initiatief van Trinity College Dublin, met als doel het erfgoed van de 
muziek gewijd aan middeleeuwse Ierse heiligen te tot leven te brengen. Het programma bestaat uit 
twee onderdelen: 

 Capaciteitsopbouw: digitalisering van 140.000 pagina's middeleeuwse manuscripten (waarvan 
2.500 bladmuziek) ter beschikking van een nieuwe generatie wetenschappers, zangers en als 
inspiratiebron voor hedendaagse componisten; 

 Publieksontwikkeling: nieuwe doelgroepen creëren voor middeleeuwse vocale muziek; 

Op het eerste gezicht lijken de bovenstaande elementen verre van de missie van Vox Interna, gericht 
op het brengen van zang naar plaatsen waar het zou kunnen verdwijnen, verdwijnen of nooit was. 
Door actief betrokken te zijn bij de opzet van het programmavoorstel, zijn de volgende elementen 
opgenomen: 

 Actieve betrokkenheid van het publiek bij de concerten, door middel van lezingen en workshops 
waarmee de deelnemers een klein deel van het repertoire op het podium kunnen uitvoeren met 
het ensemble; 

 Een uitgebreid programma met scholen, waarin geschiedenis, sociale wetenschappen en muziek 
worden geïntegreerd in een onderwijspakket; 

 Speciale fondsen, rechtstreeks beheerd door Vox Interna, voor ‘outsider art’ met als doel ‘de 
onverwachte zangers op te nemen in buitengewone muziek’; 

Hoewel ‘Ierse Heiligen’ het onderwerp van het programma is, kan het als een seculier programma 
worden beschouwd. De heiligen worden niet gepresenteerd als christelijke helden, maar als 
vertegenwoordigers van waarden die door alle Europeanen en religies worden gedeeld, zoals 
acceptatie van vreemdelingen, zorg voor het milieu en het betrekken van buitenstaanders. 

Indien de aanvraag gehonoreerd wordt in de zeer competitieve subsidietender, zal Vox Interna een 
budget van 840.000 euro beheren over de periode van vier jaar van september 2020 tot augustus 
2024. Het resultaat zal eind mei 2019 worden gemaakt. 

Echoes from the Middle Ages 

Vooruitlopend op de eventuele goedkeuring van het Amra-programma, besloot Vox Interna om een 
hoofdelement van de voorgestelde component voor publieksontwikkeling te testen: een reeks van 
drie workshop-lezing-concert combinaties over middeleeuwse vocale muziek, die gedoopt is als 
'Echoes from the Middle Ages' ' 

Het eerste weekend in het weekend van 18-29 oktober, waarin de Anúna-dochter ‘Systir’ de 
debuutoptredens in Rotterdam en Winterswijk vierde, was succesvol wat betreft het leggen van een 
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solide basis voor de toekomst. Met zware culturele concurrentie in Rotterdam en een openlucht 
‘Bierfest’ naast de kerk in Winterswijk, was de opkomst van 91 in Rotterdam en 60 in Winterswijk 
bevredigend. 

Toegegeven, het begin van deze serie is wat het bedoeld is: een leerervaring. Vox Interna is erin 
geslaagd een promotie- en kaartverkoopovereenkomst te sluiten met De Doelen in Rotterdam en 
theater De Storm in Winterswijk. Naast Stichting Volkskracht hebben drie nieuwe donateurs 
bijgedragen aan de serie: Erasmusstichting en Elise Mathilde Fonds in Rotterdam voor de serie, en 
Grenzhoppers in Winterswijk voor het Systir-concert. De workshopdeelname in Rotterdam was 8 
zangers en in Winterswijk 10 zangers die allemaal erg enthousiast over het evenement  waren 

Uitkijkend naar het volgende weekend, Ars Choralis Coeln eind januari 2020, zijn de vooruitzichten 
gunstig: de vroege kaartverkoop ligt ruim boven het niveau van het Systirweekend en ook de 
deelname aan de workshop ziet er in dit stadium goed uit 

 

Vooruitblik 2020 

Zoals gezegd, is de voorbereiding van de AWS 2020 in volle gang. Er zijn enkele nieuwe elementen 
geïntroduceerd: een extra (vierde) optionele dag voor degenen die geïnteresseerd zijn in het 
bestuderen van meer repertoire en de mogelijkheid om individueel lesgeld als extra optie op te 
nemen. Kijkend naar de inschrijvingsnummers zijn beide aanvullingen succesvol: 65% van de 
deelnemers kiest voor 4 dagen i.p.v. 3 dagen en inschrijven voor bijlessen is tussen de 15 en 20 uur, 
de meeste deelnemers kiezen voor individuele bijlessen. 

Na het Ars Choralis Coeln-weekend van 25-26 januari worden de Echoes from the Middle Ages-serie 
van 13-15 maart afgesloten met 16 zangers van de Bristol University Schola Cantorum. Voor koor van 
jonge vrouwelijke studenten wordt dit een Brentrance naar de EU. 

In het weekend van 9-11 oktober 2020 organiseert de zeer actieve ‘Winterswijkse kern’ van Vox 
Interna een Autumn Event. Aan de hand van de composities en arrangementen van de artistiek leider 
van Anúna, Michael McGlynn, wordt een speciale Vespers-preek in de Jacobskerk in Winterswijk 
georganiseerd. Winterswijk en omstreken zijn gezegend met een sterke koortraditie, met 25 koren in 
de regio. Tegelijkertijd wordt getracht het westelijke deel van Duitsland bij de activiteiten van de Vox 
Interna te betrekken. 

Het verwachte overschot van het Anúna Autumn Event wordt geïnvesteerd in zangactiviteiten 
gerelateerd aan basis- en voortgezet onderwijs in de regio Winterswijk. 

Eind 2019 heeft Anúna Teoranta, door bemiddeling van Vox Interna, een subsidie van 3.500 euro 
ontvangen voor Sean Nós zang op basisscholen in Ierland, afkomstig uit de eindhoofdstad van de 
Nederlandse Vereniging van Vrienden van Ierland, The Claddagh. Aangezien de vereniging per 1 
januari 2020 is ontbonden, heeft The Claddagh Vox Interna verzocht de subsidie te beheren. Het 
hoeft niet gezegd te worden dat de betrokken activiteiten zeer consistent zijn met de missie van Vox 
Interna. 
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Financiën 

Balans 2019 – bedragen in EUR 

Activa 01-jan-2019 Debet Credit 31-dec-2019 

Bank 
          

7.417,91  
        

20.681,19  
          

20.311,86  7.787,24 

Vooruitbetaald  
                  

768,35   
              

2.964,15  
                

768,35  2.195,80 

Debiteuren - 1.100,00 - 1.100,00 

Totale activa 
          

8.186,26  
       

24.745,34  21.080,21 11.083,04 

      
Passiva 01-jan-2019 Debet Credit 31-12-2019 

Vooruitontvangen 
          

8.179,50  
          

10.702,50  8.339,50 10.542,50 

Debiteuren - - - - 

Totale Activa 
          

8.179,50  
          

10.702,50  
          

8.339,50  10.542,50 

Reserves 
                     

6,76   
          

14.042,84  12.740,71 540,54 
 
 

Resultatenrekening  Vox Interna 2019 + budget 2020 – bedragen in EUR 

Inkomsten Begroot 2019 Resultaat 2019 Begroot 2020 

Donaties - algemeen 480             1.830,00 960,00 
Anúna Winter School         12.500,00  14.207,99 12.500,00 
Workshop Tilburg - 460,00 - 
Echoes from the Middle Ages - 5.180,79 11.500,00 
Autumn Event Winterswijk   6.500,00 
Sean nós Ierland  p.m.  - 3.500,00 

Totaal inkomen        12.980,00  21.678,78 34.960,00 
      
Kosten     
Administratie 400,00 1.166,81 600,00 
Anúna Winter School         11.500,00  13.429,08 11.000,00 
Workshop Tilburg - 829,80 - 
Echoes from the Middle Ages  5.679,31 12.500,00 
Autumn Event Winterswijk   5.500,00 
Sean nós Ierland  p.m.  - 4.500,00 
Totaal inkomen        11.900,00  21.145,00 34.100,00 
      
Netto resultaat           1.080,00  533,78 760,00 
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Winst- en verliesrekening Vox Interna - 2019 (per activiteit) – Bedragen in EUR 

 Inkomen Kosten Resultaat 

Algemeen    

Donaties -algemeen 1.830,00               
Administration  1.166,81 663,19 
Anúna Winter School/M’ANAM    
Inkomen 14.207,99   
Kosten  13.429,08 738,91 
Workshop Tilburg 460,00  - 
Inkomen  829,80 -369,80 
Kosten    
Echoes from the Middle Ages    
Inkomen 5.180,79   
Kosten  5.679,31 -498,52 

Totaal 21.678,78 21.145,00 533,78 
 

Toelichting: 

- Over het algemeen was het volume van de activiteiten substantieel hoger dan voorzien aan het 
eind van 2018. Deelname aan AWS overtrof alle verwachtingen en de Echoes from the Middle 
Ages waren op dat moment niet voorzien; 

- De algemene kosten zijn aanzienlijk hoger uitgevallen vanwege de onverwachte kosten die 
gemaakt zijn voor een herziening van de statuten, noodzakelijk voor het verkrijgen van de ANBI-
status. Dit werd gedekt door een aanvullende (particuliere) donatie voor speciale doeleinden; 

- Het resultaat van AWS 2019 licht positief ondanks een substantiële bijdrage aan het concert van 
M’ANAM. Hoewel het concert uitverkocht was, was dit niet voldoende om de kosten, reis- en 
locatiekosten te dekken. Deze eerste samenwerking met De Doelen legde echter de basis voor de 
huidige overeenkomst voor Echoes uit de middeleeuwen, waarin De Doelen een concertreeks 
organiseert buiten hun eigen pand; 

- Achteraf gezien waren de tarieven voor de Tilburgse workshop laag. Met deze ervaring in het 
achterhoofd, stelde Vox Interna een standaardvergoeding vast van EUR 90 per dag voor 
workshops die worden begeleid door coaches die vanuit het buitenland reizen; 

- Het tekort op de eerste de Echoes from the Middle Ages weekend is het resultaat van een 
bewuste beslissing met betrekking tot de risico's en wordt daarom als ‘aanvaardbaar’ beschouwd 
voor het bestuur van Vox Interna; 

- Gezien de genomen financiële risico's, kan het netto overschot van 533,78 EUR over 2019 
worden gekarakteriseerd als 'bevredigend'; 

- De schattingen voor 2020 zijn exclusief eventuele goedkeuring van het Amra-programma. Indien 
goedgekeurd zal de 2020 naar verwachting superieur zijn aan 50.000 euro en ergens tussen 
100.000 en 200.000 euro voor 2021. 


