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In 2016 kwam het bestuur van de Stichting Vrienden van Codarts regelmatig bij elkaar.
Na de aanzienlijke veranderingen in de samenstelling van het bestuur gedurende 2015 vond
er in 2016 maar één wijziging in de samenstelling van het bestuur plaats: Na vele jaren
bestuurslidmaatschap trad Erica de Wijs af als bestuurslid. Er is voorlopig nog geen opvolger
benoemd zodat de samenstelling van het bestuur de rest van het jaar als volgt was:
Drs. Pieter ten Bosch
- voorzitter
Bc Luc Beurskens
- penningmeester
Drs. Alfons van Gulick
- bestuurslid
Mijke Loeven
- bestuurslid
Okke Westdorp, MSc, MMus - adviseur
De Stichting wordt in praktisch opzicht ondersteund door Marianne Spoel.
Bovendien wordt de Stichting sinds medio 2016 ondersteund door Monica van Steen.
De directe oorzaak hiervan was dat het College van Bestuur van Codarts de Stichting
Vrienden van Codarts heeft benaderd met het plan om in nauwe samenwerking te streven
naar een Talent Investment Grant fund van waaruit studenten kunnen worden ondersteund
die financiële problemen hebben om hun studie te voltooien. Het betreft hier studenten die
door het halen van hun eerste jaar blijk hebben gegeven van voldoende niveau te zijn. In het
kader van deze samenwerking draagt de Stichting voor twee jaar bij in de kosten. Monica
helpt de Stichting ook bijzonder met het verwezenlijken van haar ambities.
De invoering van een nieuw CRM systeem bij Codarts waar ook de Vrienden gebruik van
zullen maken, zal naar verwachting het uitnodigingenbeleid gemakkelijker doen verlopen.
In 2016 zijn er verschillende soorten Stipendia ad € 1.000 uitgereikt:
De jaarlijkse stipendia ad € 1.000 aan violist Stephen Meyer (Tango, wereldmuziek),
zangeres Eva Poznel (jazz) en singer/songwriter Roufaida Abouthaleb (pop)
Bovendien werd door de Stichting Hartman Fonds een stipendium verstrekt aan Adriaan
Hoek, orgel. De toekenning van dit stipendium aan masterstudenten klassiek geschiedt in
nauw overleg met de Stichting Vrienden van Codarts.
De Stichting Vrienden van Codarts heeft geassisteerd bij het energieke initiatief van twee
studenten zang om hun eindexamen niet in het gebouw van Codarts maar in de Jurriaanse
Zaal van de Doelen te laten plaats vinden. Dit ondernemende plan werd gesteund door de
Stichting Verzameling Wijngaarden Boot.
De Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam heeft aan de Stichting Vrienden van Codarts
een genereuze bijdrage gedaan die ten goede zal komen aan Codarts Virtuoso, een
postmasters opleiding waarbij excellente studenten worden begeleid om een vliegende start in
het werkveld te maken. Deze toptalenten krijgen naast instrumentale lessen begeleiding en
scholing in ondernemerschap, waarbij er nadruk ligt op het verder ontwikkelen van een
ondernemende houding en het bijbrengen van vaardigheden op het gebied van marketing en
personal branding.

Voorts heeft de Stichting wederom een bijzonder genereuze bijdrage ontvangen, die de
Stichting meer armslag geeft om studenten en projecten te ondersteunen. Bij deze gift kon
worden geprofiteerd van de status van Culturele ANBI van de Stichting.
Op 20 maart vond in de Eduard Flipse Zaal van de Doelen de finale plaats van de Erasmus
Jazz Prijs (EJP). Deze prestigieuze jazzprijs wordt algemeen beschouwd als een geweldige
opstap voor jonge jazzmusici.
De presentatie van het programma was in handen van Mijke Loeven.
De finalisten waren: S.T.O.K., Rok Zalokar Trio en Quartzite. De jury, bestaande uit
Friederike Darius, Mike Bindraban, voorzitter en Teus Nobel koos het Rok Zalokar Trio als
winnaar van de EJP 2016; zij ontvingen een geldbedrag van € 2.500, dit jaar wederom ter
beschikking gesteld door de Nedspice. Wietse Voermans (saxophone) kreeg een bedrag van
€ 500 als beste solist.
De Stichting Vrienden van Codarts dankt Nedspice bijzonder voor haar betrokkenheid bij de
EJP. Bovendien kreeg de winnaar een coaching sessie aangeboden die werd gegeven door
Mijke Loeven en Alfons van Gulick.
Op 29 maart vond in de Jurriaanse Zaal van de Doelen de derde editie van de Grote
Kamermuziekprijs plaats, een concours voor ensembles van Codarts en het Koninklijk
Conservatorium uit Den Haag.
In 2016 werd deze prijs (een bedrag van € 3000) gewonnen door “But what about”,
bestaande uit studenten van het Koninklijk Conservatorium. De twee overige finalisten
waren Metis Quartet en Duo Elan. De jury was als volgt samengesteld: Gabriel Oostvogel,
voorzitter, Wim Vos, Okke Westdorp, Guy van Hulst (Tivoli Vredenburg) en Eva Stegeman.
Binnen Codarts begint deze prijs steeds meer te leven, wat een positieve invloed heeft op
het niveau van de inzendingen.
De Stichting heeft in 2016 de kosten van de vooropleiding (€ 1.610) van Nazir Abdullh
betaald. Nazir is een 23-jarige Syrische vluchteling die door de afdeling Turkse muziek van
Codarts was toegelaten, maar een voorbereidend jaar nodig had om zich te laten
bijspijkeren op muziektheorie.
Deze bijdrage paste mooi in het Rotterdamse beleid van zowel de gemeente als de
gezamenlijke hoger-onderwijsinstellingen om vluchteling-studenten een goede start te
bieden in het hoger onderwijs.
Het Stichtingsbestuur heeft zich in 2016 gebogen over methoden om de armslag van de
Stichting te vergroten en zodoende meer voor de studenten van Codarts te kunnen
betekenen. Hierbij zijn onderwerpen als sponsoring door bedrijven en werving van nieuwe
donateurs aan de orde gekomen. Ook is nagedacht over het systeem van Vriendenbijdragen.
De bijdrage van € 30 is al jaren niet meer gewijzigd terwijl bepaalde kostenelementen steeds
toenemen. Bovendien blijft het streven naar een betere communicatie met de Vrienden om
ze te wijzen op de verschillende voorstellingen. Gezien de gemiddelde belangstelling van de
Vrienden hebben wij het idee dat hier duidelijke vooruitgang wordt geboekt.

De Stichting Vrienden van Codarts heeft een eigen website-pagina, gelinked aan de Codarts
website: www.codarts.nl . Op de Codarts website kunt u lezen welke evenementen
plaatsvinden en wanneer en waar deze evenementen zijn. Voor veel concerten ontvangt u
van de Stichting een uitnodiging, maar het is onnodig te zeggen dat u ook bij andere
evenementen, waaronder ook openbare examens, van harte welkom bent!

In de hoop u vaak bij Codarts evenementen te mogen begroeten zo mogelijk met “kandidaat
Vrienden”,
Als u nog meer profijt wilt hebben van uw donateurschap en voortdurend en snel op de
hoogte gehouden wilt worden van de groeiende reeks activiteiten van de Stichting, dan is
het raadzaam om uw e-mail adres door te geven aan: vrienden@codarts.nl. Zo wordt u
ook digitaal op de hoogte gehouden van masterclasses en andere evenementen!

