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1. Inleiding 

Stichting de Nederlandse Bachvereniging (NBV) is opgericht in 1921. Een jaar na haar oprichting 

werd als tegenhanger van de Mengelbergtraditie in het Concertgebouw te Amsterdam, de eerste  

Matthäus-Passion uitgevoerd in de Grote Kerk in Naarden. De NBV kent een lange, rijke historie met 

ups en downs, zowel op zakelijk als op artistiek gebied.  

 

In 1983 werd Jos van Veldhoven benoemd tot artistiek leider. Onder zijn leiding heeft het eigen 

orkest en koor een artistieke professionaliseringsslag doorgemaakt. Buiten de Matthäus-Passion 

werd een breed repertoire gepresenteerd, in heel Nederland, maar ook in het buitenland. Bij het 

negentigjarig bestaan van de NBV in 2011 werd het project ‘All of Bach’ in het leven geroepen, 

waarbij het streven is alle werken van Bach op te nemen in beeld en geluid (allofbach.com). 

 

De NBV heeft nationaal en internationaal een goede naam en is zich bewust van haar soms wat 

‘elitaire’ imago. Immers, de bedoeling is een breed en divers publiek te bereiken. Met haar bijna 100 

jaar bestaan is zij de ‘grande dame’ onder de Nederlandse ensembles en staat de NBV voor 

uitstekende kwaliteit. 

 

Ontwikkelingen 

Met de komst van een nieuwe artistiek leider (Shunske Sato) in 2018 en in datzelfde jaar het 

aantreden van de huidige directeur, is wederom een nieuw tijdperk aangebroken. Een 

positioneringstraject is ingezet, er wordt gestreefd naar een internationaler profiel en bijzondere 

samenwerkingen worden aangegaan; recentelijk in de opera Vivaldi – Dangerous Liaisons i.s.m. 

Opera2Day. Behalve in traditionele concertzalen en kerken speelde de NBV in 2018 op bijzondere 

locaties zoals de Eregalerij van het Rijksmuseum, de tuinen van Paleis Het Loo en de Koninklijke 

Wachtkamer van het Centraal Station in Amsterdam. De Bachvereniging is altijd op zoek naar een 

goede balans tussen traditie en vernieuwing.  

 

De Nederlandse Bachvereniging kent thans drie stichtingen: Stichting Nederlandse Bachvereniging, 

Stichting Ondersteuning van de Nederlandse Bachvereniging en Stichting Vrienden van de 

Nederlandse Bachvereniging. Het bestuur van de Nederlandse Bachvereniging stapt over naar het 

Raad van Toezicht-model. De stichting Vrienden wordt als losse stichting opgeheven, de Vrienden 

komen rechtstreeks te vallen onder de hoofdstichting. De positie van de stichting Ondersteuning 

blijft ongewijzigd.  

  

 

2. Missie en visie 

De missie van de Nederlandse Bachvereniging luidt:  

“Bachs muziek de wereld inbrengen, in de hoogste kwaliteit en voor zoveel mogelijk mensen.” 

 

Musici en kantoormedewerkers van de NBV doen daar alles aan. Door middel van de concerten, All 

of Bach, verdiepende activiteiten, interessante samenwerkingen, educatie en talentontwikkeling. Via 

de nieuwe website en social media worden de activiteiten zoveel mogelijk hoor- en zichtbaar 

gemaakt. Door de succesvolle introductie van het eigen All of Bach-kanaal op YouTube worden 

wereldwijd miljoenen mensen bereikt met de opnames van de NBV. Aandacht voor de volgende 

generatie en nieuwe, jonge groepen betrekken en interesseren voor Bach, is een van de speerpunten.  

 

Om jonge Bach-liefhebbers beter te bedienen wordt het educatieproject ‘Oog in oog met de 

Matthäus-Passion’ aangepast aan de eisen van deze tijd. Met het Jos van Veldhoven Fonds is de NBV 

in staat om het programma voor jong talent, het Young Bach Fellowship, voort te zetten en te 

verbreden, zodat de musici van de toekomst zich kunnen voorbereiden op de professionele 
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muziekwereld. Onlangs is de Bachvereniging gestart met Johann, een nieuwe netwerkclub voor 

jongere donateurs.  

 

Voor verdere algemene informatie en concertprogramma’s verwijzen wij graag naar de website van 

de NBV: www.bachvereniging.nl. 

 

 

3. Kengetallen & financiën 

In 2018 zijn er 61 concerten en 15 overige activiteiten geweest. Uit publieke middelen ontvangt NBV 

22% aan subsidies en 78% eigen inkomsten komt via kaartverkoop, vrienden, donateurs, sponsors en 

private fondsen.  

 

Evenals andere instellingen voor de podiumkunsten werd de stichting geconfronteerd met de 

bezuinigingen in de cultuursector tijdens kabinet Rutte I. Om succesvol te kunnen blijven optreden, 

blijft de begroting een aandachtspunt. De Bachvereniging is er trots op dat zij al vele jaren blijk geeft 

van een grote mate van financiële zelfredzaamheid. De organisatie is financieel gezond. 

 

Financiële ondersteuning uit publieke middelen: 

De NBV ontvangt meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten. Daarnaast wordt de stichting 

structureel gesteund door de Gemeente Utrecht, Gemeente Gooische Meren en Gemeente 

Maastricht. 

 

Financiële ondersteuning uit private middelen: Vrienden, Bachfonds en Johann 

De Bachvereniging heeft ca. 3200 Vrienden, die jaarlijks bijdragen aan de activiteiten. Onder het 

Bachfonds vallen donateurs met een schenkingsovereenkomst van minimaal 1000 euro per jaar voor 

een periode van vijf jaar. Johann is de nieuwe netwerkclub, die jongere donateurs aan de 

Bachvereniging verbindt.  

 

Private Fondsen en sponsors bijzondere projecten: 

Het Gieskes-Strijbis Fonds ondersteunde talentontwikkeling binnen de NBV. Het project All of Bach 

wordt onder meer ondersteund vanuit meerjarige toezeggingen vanuit Amerborgh en diverse private 

fondsen. De opnames worden medegefinancierd door sponsors en donateurs.  

 

Stichting Ondersteuning: 

De Stichting Ondersteuning is in de jaren negentig tot stand gekomen om de NBV in geval van nood 

(zware bezuinigingen of wegvallende rijkssubsidie) te steunen. Negenendertig bedrijven steunden de 

NBV in 2018, met een financiële bijdrage of in natura, in ruil voor een bescheiden tegenprestatie. Uit 

haar jaarlijkse sponsorinkomsten geeft de stichting structureel een dotatie aan de exploitatie van de 

NBV. De Stichting Ondersteuning levert daarnaast een financiële bijdrage aan All of Bach. 

 

Partner: 

Sinds 2017 heeft de NBV een hooggewaardeerd partnerschap met Deloitte. De samenwerking, met 

het besloten Kerstconcert in Naarden als hoogtepunt, is voor beide partijen zeer waardevol. 

 

 

4. Organisatie  

Sinds 2018 heeft de NBV een algemeen directeur die eindverantwoordelijk is voor de organisatie en 

een artistiek leider die eindverantwoordelijk is voor alle artistieke zaken. Hiermee is de organisatie 

afgestapt van de tweehoofdige directie en sorteert het bestuur voor op de voorgenomen transitie 

naar een Raad van Toezicht-model. De algemeen directeur wordt dan directeur-bestuurder met de 

bijbehorende bevoegdheden.  

http://www.bachvereniging.nl/
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Directie, artistieke leiding en staf 

De huidige algemeen directeur Willemijn Mooij heeft de leiding en stuurt de organisatie van de 

Nederlandse Bachvereniging aan. De nieuwe artistiek leider is Shunske Sato, tevens concertmeester 

van de NBV.  

 

Kantoorstaf 

De NBV stelt belang in een compact en daadkrachtig team van gedreven medewerkers en vak 

volwassen krachten op sleutelposities. Het betreft een personeelsbestand van 16 mensen (11,5 fte). 

De kantoorstaf is onderverdeeld in de afdelingen Algemene Zaken, Artistieke Zaken, Financiën & 

Productie en Marketing Communicatie & Verkoop. De werkzaamheden voor All of Bach worden 

deels uitgevoerd door een vaste producent en deels door een team van ZZP’ers met specifieke 

expertise op het gebied van beeld en geluid. 

 

Musici 

Het ensemble van de NBV bestaat uit een instrumentale en vocale kernbezetting, aangevuld met 

gastmusici. De organisatie heeft geen musici in dienst. Per project wordt de bezetting bepaald op 

basis van voorkeurslijsten en beschikbaarheid. De musici worden op basis van een factuur betaald of 

verloond via een extern bureau. 

 

 

5. Bestuur en Raad van Toezicht 

In de afgelopen jaren heeft het bestuur van de NBV in meerdere vergaderingen zichzelf geëvalueerd, 

onder meer om te toetsen of het klassieke bestuur-directiemodel nog in overeenstemming was met 

de werking en ambities van de praktijk. Sinds 2016 wordt zorgvuldig voorgesorteerd op een transitie 

naar het Raad van Toezicht-model. Eerst door het algemeen en dagelijks bestuur samen te voegen 

tot één bestuur en vervolgens in 2017 bij de werving van een algemeen directeur. Halverwege 2018 

zijn bestuur en directie tot de conclusie gekomen dat de NBV er klaar voor is on de algemeen 

directeur de functie van directeur-bestuurder te geven en het bestuur om te vormen tot een Raad 

van Toezicht (RvT). De voorbereidingen hiertoe zijn in het najaar in gang gezet en het besluit zal in 

2019 worden geëffectueerd. 

 

Het huidige bestuur van de NBV telt 9 leden: 

 

Naam Functie 

De heer Ab van der Touw Voorzitter 

De heer Pim Mol Penningmeester 

Mevrouw Gerdi Verbeet Secretaris 

De heer Peter Bommel Lid 

Mevrouw Hanne Buis Lid 

Mevrouw Marry de Gaay Fortman Lid 

De heer Atzo Nicolaï Lid 

De heer Thies Roorda Lid 

Mevrouw Margot Scheltema Lid 

 

In het kader van de overgang naar een RvT is een transitie- c.q. sollicitatiecommissie geformeerd, die 

bestaat uit de zittend voorzitter Ab van der Touw, vertrekkend secretaris Gerdi Verbeet en algemeen 

directeur Willemijn Mooij. Het streven is naar een RvT van 7 leden. 
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Vanwege de continuïteit zullen in ieder geval de voorzitter, de penningmeester en tenminste één lid 

van het huidige bestuur overgaan naar de nieuw te vormen RvT. De nieuw te vormen Raad 

onderschrijft de uitgangspunten van de drie codes die gelden voor de culturele sector, te weten: 

Governance Code Cultuur, Code Culturele Diversiteit en Fair Practice Code. 

 

De bestuurlijke transitie vindt plaats op een belangrijk moment in cultuurbeleid. De agenda is te zien 

via www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kunst-en-cultuur/cultuurbeleid-2021.  

 

Begin 2020 wordt de subsidieaanvraag voor de periode 2021-2024 ingediend.  

 

 

6. Het vacature profiel lid RvT 

De rollen van de RvT kunnen als volgt worden samengevat: 

a) Het gevraagd en ongevraagd adviseren en het optreden als klankbord; 

b) Het vervullen van de statutaire taken zoals het wel of niet goedkeuring geven aan belangrijke  

organisatorische beslissingen. Strategische keuzes en goedkeuring van de jaarlijkse jaarrekening 

en begroting; 

c) In het bijzonder toezicht houden op dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de  

vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht 

en de Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van 

Toezicht gehanteerd worden. 

 

Algemene kwaliteitseisen aan ieder lid van de Raad van Toezicht van NBV: 

• Bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring; 

• Strategisch inzicht als het gaat om (ontwikkelingen in) de culturele sector; 

• Houden van de muziek van Bach en/of belangstelling voor klassieke muziek;  

• Affiniteit met doelstelling en het werkveld van de stichting; 

• Integriteit, verantwoordelijkheid en een onafhankelijke opstelling;  

• Het vermogen en de attitude om de RvB met raad en als klankbord terzijde te staan;  

• In staat de RvB kritisch doch constructief en in evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke 

afstand te bevragen; 

• Het vermogen om het beleid van de Nederlandse Bachvereniging en het functioneren van de 

RvB te toetsen; 

• Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen; 

• Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen. 

 

Specifiek profiel van de huidige vacature 

Het nieuwe lid dient te beschikken over een breed cultureel profiel. Hij of zij snapt “politiek Den 

Haag” en is goed bekend met het Nederlandse cultuurbeleid/cultuurstelsel. Is iemand met visie op 

diversiteit en inclusiviteit. Heeft bestuurlijke daadkracht en participeert nog actief in de maatschappij. 

Hij of zij is geïnteresseerd om mee te denken over het opbouwen van een netwerk voor de nieuwe 

generatie.  

 

Met het oog op de samenstelling van een divers team gaat de voorkeur uit naar een kandidaat met 

een migratieachtergrond.  

 

 

 

 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kunst-en-cultuur/cultuurbeleid-2021
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7. Procedure 

De NBV heeft bureau crmLiNK gevraagd deze procedure te begeleiden. Mevrouw drs. Carla Aalse en 

mevrouw drs. Mienke Schaberg, beiden partner/consultant bij crmLiNK, begeleiden het traject. 

 

Gesprekken met geschikte kandidaten zullen door de sollicitatiecommissie worden gevoerd na een 

keuze uit de shortlist, en vinden plaats op donderdag 27 juni a.s. Kandidaten die reflecteren wordt 

gevraagd deze dag (zoveel als mogelijk) vrij te houden. 

 

Uw reactie 

Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u 

uit om uiterlijk 9 juni 2019 uw belangstelling bij ons kenbaar te maken. Uw reactie ontvangen wij 

graag en uitsluitend via onze website. 

 

Meer informatie 

Adviseur: Mevrouw drs. Carla Aalse 

Telefoon: 06 52584679 

E-mail:  carla@crmlink.nl 

 

Adviseur: Mevrouw drs. Mienke Schaberg 

Telefoon: 06 53131490 

E-mail:  mienke@crmlink.nl 

 

 

 

https://crmlink.nl/inschrijven-en-vacatures
mailto:carla@crmlink.nl
mailto:mienke@crmlink.nl

