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Het jaaroverzicht van de Stichting Vrienden van Codarts laat een bevredigende vermogenspositie 
zien. Dit vermogen is voor een belangrijk deel opgebouwd uit schenkingen (waaronder de 
jaarlijkse vriendenbijdrage) en legaten in de afgelopen jaren. Het bestuur van de stichting heeft 
deze vermogenspositie gebruikt om op diverse manieren de studenten van Codarts te 
ondersteunen. Naast de reeds lang befaamde Erasmus Jazz Prijs (EJP) van €3.000, -, betaalt de 
Stichting Vrienden om het andere jaar de prijs van de Grote Kamermuziekprijs, wat een initiatief is 
van de Vrienden. Dit concours is ook toegankelijk voor studenten van het Koninklijk 
Conservatorium (KC) te Den Haag; het  KC en de Stichting Vrienden van Codarts betalen 
afwisselend de prijs. In 2017 hebben de Vrienden van Codarts dat gedaan. De Stichting Vrienden 
ondersteunt ook activiteiten van uitzonderlijk presterende en ondernemende studenten. In 2017 is 
een student die ging studeren aan de Royal Academy of Music in Londen gesteund, mede dankzij 
een bijzondere donatie uit het Ritsema van Eck fonds. Dit jaar is fors geïnvesteerd in de organisatie 
om tot een meer substantiële bijdrage te komen voor meerdere categorieën en voor de 
zogenaamde Talent Grants. 

Aan de opbrengstenzijde staan de donaties van de Vrienden van Codarts. Het bedrag van meer 
dan €6.000, - stabiliseert zich de afgelopen jaren op dit niveau, ondanks het feit dat we de 
minimum bijdrage verhoogd hebben naar €50,-. Ook is de nieuwe Vriendenstructuur 
geïmplementeerd en werven we donateurs voor hogere bedragen, waaronder Royale vriend van 
€200,- en Talent Grants van €2500,-. Dit dienen ook structurele, jaarlijkse bijdragen te zijn of te 
worden. Ook ontvingen wij een schenking en een donatie van Rotary van €2000,-. Daarnaast 
danken wij Nedspice bijzonder hartelijk voor het opnieuw sponsoren van de Erasmus Jazz-prijs in 
2017.  

Al met al laat het overzicht van de Stichting Vrienden van Codarts een bevredigend beeld zien, dat 
het mogelijk maakt dat de activiteiten van de Stichting zich in 2018 en verdere jaren met kracht 
kunnen worden voortgezet. 
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