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1 VOORWOORD 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Stichting Akoesticum. De stichting heeft als statutair doel: 
“Het bevorderen van alle soorten van podiumkunst, waaronder theater, dans, zang 
muziekuitvoeringen, en alles wat daarmee in de ruimste zin te maken heeft”.  
 
In dit jaarverslag vertellen we u graag over de laatste ontwikkelingen en leggen verantwoording af 
over het gevoerde beleid. Een aantal mijlpalen betreffende de renovatie en oplevering van het 
Frisogebouw zetten wij voor u op een rijtje: 
 

• Februari 2014: grote toekenning van het VSB Fonds en de BankGiro Loterij 
• September 2014: Inrichting van gebouw begint. Plaatsing van de tribune in het Auditorium, 

levering van de piano’s en inrichting van de slaapkamers 
• 1 Oktober 2014: Oplevering van de Frisokazerne. Een enorme mijlpaal voor ons. 

Akoesticum kan van start.  
• 4 Oktober 2014: inwijding van het Auditorium door het Euregio Orkest 

 
Parallel aan de voorbereidingen van de oplevering van het gebouw is ook een officieel 
openingsfestival voorbereid met als hoogtepunt de opening door Majesteit Willem Alexander op 23 
januari 2015.  
 
Sinds de opening zijn er in de laatste maanden van 2014 ongeveer 5000 gebruikers en bezoekers 
bij Akoesticum geweest om te repeteren of publiekspresentaties daarvan bij te wonen. Met diverse 
partners zijn nieuwe en eigentijdse na- en bijscholings activiteiten opgezet.  Het Akoesticum Fonds 
voor Talentontwikkeling heeft diverse gezelschappen een steuntje in de rug kunnen geven om hun 
repetities mogelijk te maken. 
 
Per sept 2014 is het bestuursmodel van se stichting aangepast. Het toen zittende bestuur is 
toegetreden tot de Raad van Toezicht. Deze heeft Harold Lenselink en Victor van Haeren gevraagd 
de artistieke respectievelijk zakelijk leiding van de stichting op zich te nemen 
EY Accountants heeft ook dit jaar de controle van onze jaarrekening ter hand  genomen.  
 
Het bestuur van de stichting Akoesticum wenst u veel inspiratie bij het lezen van dit jaarverslag. 
 
Namens  het Bestuur en Raad van Toezicht van Stichting Akoesticum, 
 

 
 
Leo Bedaux, voorzitter Raad van Toezicht     Ede, oktober 2015  
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2 UITVOERING VAN DE DOELSTELLINGEN 
 
De doelstellingen van Akoesticum zoals vastgelegd in de statuten omvatten onder andere: 

1. het onder de aandacht brengen van podiumkunsten 
2. het scheppen van gelegenheid om mensen op te leiden voor podiumkunsten; 
3. het scheppen van gelegenheid en het verlenen van faciliteiten om podiumkunsten te 

repeteren/ beoefenen 
4. het bieden van de mogelijkheid van een podium om op te treden 
5. zorgen voor oefenmuziekinstrumenten, zoals vleugel, slagwerk, kleine en grote vleugel voor 

de middenzalen, symfonisch slagwerk, klavecimbel, kistorgel, etcetera 
6. alles te verrichten dat overigens nog in de ruimste zin aan het doel bevorderlijk kan zijn 

 

Om deze doelstellingen te realiseren hebben we in 2014 ook weer goede voortgang geboekt op de 
onderstaande succesvoorwaarden: 

 

1. Marktbewerking: in het laatste kwartaal 2014 hebben reeds zeer uiteenlopende 
activiteiten plaatsgevonden: workshops, repetitieweekeinden en –weken en 
cultuurconferenties. In 2015 zien we een groeiende internationale belangstelling en voor 
2016 is  onder andere een (inter)nationale muziekconferentie.. De marktbewerking vergt 
continue aandacht. Eind 2014 is het team op dit punt verder versterkt 

 

2. Productontwikkeling: diverse organisaties laten na- en bijscholings trajecten bij 
Akoesticum plaatsvinden onder andere Cultuurmij Oost (waaronder de cyclus ‘Van 
Kunstenaar tot Collega’), LKCA (Landelijk Centrum Cultuur Educatie), Vereniging 
Huismuziek. In samenwerking met de HKU en Artez is een examentraining voor 
(aankomende) conservatorium studenten ontwikkeld. 

 

3. Partners: de gesprekken om een lange termijn  partnership vorm te geven met diverse 
partijen op het gebied van bij- en nascholing en talentontwikkeling hebben er toe geleid 
dat er een groeiend aantal van deze activiteiten bij Akoesticum plaatsvindt. Op basis van 
de ervaringen zal aan de verdere invulling van die partnerships inhoud gegeven worden. 

 

4. Fondsenwerving en Financiering: Het grootste deel van de aanvangsinvesteringen voor 
inrichting van het gebouw is door fondsenwerving gedekt. De resterende wensen, qua 
inrichting, zullen in de tijd worden uitgesmeerd en afhankelijk gemaakt van nieuwe 
fondsenwerving. Qua werkkapitaal financiering is in de periode augustus – september 2014 
een crowdfunding lening ter grootte van €100.000 succesvol geplaatst via platform 
Kapitaalopmaat. Deze was in 45 dagen volgetekend. Voorts is in december een aanvraag 
ingediend in het kader van de Cultuurleningen van de provincie Gelderland. Deze is in 
maart 2015 ook goedgekeurd. 
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2.2 Faciliteiten om podiumkunsten te repeteren/ beoefenen 

Akoesticum is gevestigd in de Frisokazerne, gelegen naast station Ede-Wageningen. Het is een 
karakteristiek monument uit 1906 met een rijke geschiedenis, goed bereikbaar per openbaar 
vervoer vanuit alle hoeken van het land en 
voorportaal van de Veluwse Poort. 

Het gebouw beschikt over faciliteiten voor 
podiumkunsten waarin gerepeteerd en overnacht kan 
worden door diverse grote groepen 

• Een grote zaal, 2 midden zalen en 8 kleinere 
oefenzalen 

• De zalen zijn ook geschikt voor theater- en 
dansuitvoeringen.  

• 56 2- of meerpersoons slaapvertrekken met een 
capaciteit van 120-150 bedden, een eetruimte en 
ontspanningsmogelijkheden zowel binnen als 
buiten. 

• Het gebouw is goed bereikbaar (direct naast 
station-Ede Wageningen) en heeft een ruime parkeerplaats. 

 

2.3 Goede oefenmuziekinstrumenten 

 

Akoesticum beschikt over een volledig 
symfonisch slagwerkinstrumentarium.dankzij  
Adams Musical Instruments. Het instrumentarium bestaat 
uit onder andere: een set van 4 pauken, concert bas drum, 
xylofoon, klokkenspel, vibrafoon, marimba, tamtam, 
buisklokken, temple blocks, stokkentafels, en bekkens.   

De firma Bol heeft 3 vleugels van respectievelijk 
Steingraeber, Bechstein 
en Yamaha geleverd en 8 
piano’s (Yamaha en 
Perzina) voor ieder van de 
studio’s   

  

 

 

 

2.4 Betaalbare prijs 

Het betaalbaar houden van de faciliteiten staat hoog in het vaandel en wordt voortdurend geëvalueerd. 
Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de draagkracht van de diverse gezelschappen en in 
overleg naar oplossingen gezocht door het geven van publiekspresentaties, gezamenlijk fondsenwerving, 
meerjarige afspraken etcetera. Akoesticum streeft als stichting geen winst na, maar zal wel kosten 
dekkend moeten werken om de repetitiefaciliteiten duurzaam in stand te houden.  
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De maaltijden in Akoesticum worden verzorgd door Servico die op basis 
van een lange ervaring met de HKU in Utrecht een solide reputatie heeft 
opgebouwd voor het bieden van goede kwaliteit tegen een betaalbare prijs. 
Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale producten en 
leveranciers. 

 

Akoesticum heeft 56 slaapkamers en in totaal 148 slaapplekken. De 
slaapkamers bevinden zich op de eerste, tweede en derde 
verdieping aan de voorkant van het gebouw. 

Op de eerste en tweede verdieping zijn in totaal 48 kamers en op 
de derde verdieping 8 kamers. 

Alle 56 kamers hebben uitzicht op het park aan de voorzijde van 
het gebouw. 

Alle slaapkamers zijn eenvoudig ingericht, elk met een eigen 
douche en toilet en twee, drie of vier comfortabele 1 persoonsbedden 

 

3 FINANCIERING 
 

3.1 Algemeen 
De investeringen in de inrichting van het gebouw zijn inmiddels grotendeel 
gedekt door toezeggingen van diverse fondsen. Er resteren nog enkele wensen 
die we in de komende jaren hopen te realiseren door middel van aanvullende 
fondsenwerving. 

In het jaarverslag van 2013 waren we positief 
over het vinden van alternatieve vormen van 
duurzame financiering voor werkkapitaal. Dit is 
uiteindelijk ook gerealiseerd via een combinatie 
van crowdfunding (Kapitaalopmaat) en een nieuwe faciliteit voor 
Cultuurleningen die de afgelopen jaren is ontwikkeld door de Provincie 

Gelderland en uitgevoerd wordt door de participatiemaatschappij PPM Oost. 
  
Qua donateursbeleid is  ingezet op het Fonds voor Talentontwikkeling, met name voor veelbelovende 
jeugd- en jongerengezelschappen. Dit fonds wordt gevuld met particuliere donaties en vrijwillige 
bijdragen in geval van publieksoptredens. Naast de vergoedingen voor het gebruik van de faciliteiten 
blijven deze donaties een belangrijk onderdeel van de financiering. 

3.2 Fondsenwerving en financiering 
Nu Akoesticum van start is gegaan zal de aard van de fondsenwerving verschuiven van de investeringen 
naar (nieuwe) projecten. Zo heeft Fonds Cultuurparticipatie bijgedragen aan het ontwikkelen van na- en 
bijscholings activiteiten. Akoesticum is  ook een ‘preferred cultuurpartner’  van de provincie Gelderland. 
Samen met lokale vrijwilligers van de Alzheimer vereniging en de vereniging van muziektherapeuten 
worden ook middelen gezocht om een bijeenkomst mogelijk te maken waarbij actieve beoefening van 
podiumkunst voor deze groepen centraal staat. 
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4 ORGANISATIE 
4.1 Bestuur 
Akoesticum is een stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zoals in jaarverslag 
2013 reeds voorzien was, is in september 2014 de structuur gewijzigd. Het zittende bestuur is collectief 
toegetreden tot de Raad van Toezicht. Deze heeft  Harold Lenselink en Victor van Haeren verzocht het 
(dagelijks) bestuur te vormen en de artistieke respectievelijk zakelijke leiding op zich te nemen.  
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit  
 

Einde 
bestuurstermijn 

Harold Lenselink – Artistiek directeur 
 

September 2016 

Victor van Haeren – Zakelijk directeur 
 

September 2016 

De afspraken tussen directie en Raad van Toezicht zijn in een directiereglement vastgelegd. De initiële 
bestuurstermijn van de heren Lenselink en van Haeren is afgesproken op 2 jaar. 
 
De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit  
 

Einde 
bestuurstermijn 

Leo Bedaux – Voorzitter 
bedrijfskundige en interim bestuurder in de  gezondheidszorg 

September 2018 

Rob Herremans – Secretaris 
voormalig directeur van verschillende buitenlandse Philips vestigingen 

September 2018 

Loek Meijers – Audit Committee 
Partner van adviesbureau ConQuaestor 

September 2018 

Christine Timmer – Lid 
werkzaam in het onderwijs 

September 2018 

Appie Alferink – Lid 
Directeur ZIMIHC, huis voor amateurkunst 

September 2018 

 
De bestuurstermijn is reglementair vastgesteld voor een periode van 4 jaar en kan 1-malig voor 
eenzelfde periode verlengd worden.   

 
 

Christine Timmer 
Lid 

Rob Herremans 
Secretaris 

Leo Bedaux 
Voorzitter   

Victor  
van Haeren 

zakelijk 

Appie Alferink 
Lid 

•  Gijs Scholten van Aschat, acteur 
•  Pia Douwes, acrice 
•  Tijmen Botma, dirigent 

Harold  
Lenselink 
artistiek 

Raad van Toezicht 

Ambassaders 

Loek Meijers 
Audit committee 

Stichting Akoesticum 
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4.2 Personeelsbeleid 
 
Algemeen 
Stichting Akoesticum werkt met een vaste kern van circa 10 mensen en een flexibele 
schil van 10-20 mensen. In de flexibele schil zitten oproepkrachten en vrijwilligers 
om de pieken en dalen goed op te kunnen pakken. 
 
Vrijwilligers 
De vrijwilligers leveren, veelal pro deo en in sommige gevallen tegen geringe 
vergoeding, hun bijdrage aan het realiseren van de visie. Deze vrijwilligers worden 
vooral geselecteerd uit het eigen netwerk van het bestuur en de initiatiefnemers op 
basis van passie, competenties en solide referenties. Alle afspraken en eventuele vergoedingen worden 
transparant vastgelegd. De vrijwilligers zetten zich onder andere in als gastheer/vrouw wanneer het heel 
druk is, helpen met publiciteit en fondsenwerving en doen klussen in en om het gebouw. 
 
Ingekochte diensten  
Diverse diensten worden ingehuurd zoals de catering, onderhoud, beveiliging. Voor de schoonmaak is 
een samenwerking met Permar, een organisatie die passend werk biedt voor mensen die dat nodig 
hebben. 
 

4.3 Verantwoording en beleid 
 
De stichting Akoesticum legt verantwoording over haar beleid af via de website, de Kennisbank 
Filantropie, jaarverslag, presentaties en dergelijke. 
Akoesticum is in deze opbouw fase sterk van fondswerving afhankelijk  geweest.  Ook in de operationele 
fase blijft dat een belangrijke component om initiatieven te stimuleren die een steuntje in de rug nodig 
hebben. Daarvoor is onder andere het Akoesticum Fonds voor Talentontwikkeling gecreëerd dat 
talentvolle (jongeren) gezelschappen een steuntje in de rug geeft en vindt er doorlopend fondsenwerving 
plaats om specifieke (nieuwe) initiatieven te helpen ontwikkelen. 
 
Om die reden hanteert de stichting de geldende richtlijnen van het CBF en zal te zijner tijd  het 
Keurmerk of Certificaat overwegen. 
 

4.4 Meerjarenbeleidplan 
 
Het meerjaren beleids plan 2012-2015 zoals in het jaarverslag 2013  is succesvol afgerond. Voor de 
periode 2014-2017 zijn nieuwe doelen gedefinieerd. Deze zijn enerzijds gericht op het autonoom en via 
partnerships met bestaande organisaties doorgroeien, diversifiëren binnen de podiumkunst, 
internationaliseren en voortduren innoveren en verbeteren. 
 
2015 Opstarten 
De officiële opening op 23 januari 2015 is het startschot van het ‘opstartjaar’. De marktbewerking die in 
2013 en 2014 is gedaan heeft  een hele diverse, solide basis gelegd voor de boekingen. De ervaringen en 
feedback van de gasten zal naar verwachting leiden tot herhaal boekingen in de komende jaren, de 
sturing op klanttevredenheid is cruciaal. 
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2016  Doorgroeien 
De herthaalboekingen uit 2014 en 2015 samen met aanvullende marktbewerking zullen naar verwachting 
een groeiversnelling tot gevolg hebben.. De autonome groei dankzij mond tot mond reclame van 
tevreden gasten, wordt hierin verder aangevuld met strategische partnerships met organisaties met 
omvangrijke repetitie- en opleidings behoeften. 
 
2017 Diversifiëren 
Waar in de beginfase het accent ligt op (nederlandse) muziek binnen de podiumkunst, zal geleidelijk aan 
ook dans en theater Akoesticum weten te vinden evenals ‘cross over’  projecten tussen al die sectoren. 
Ook neemt naar verwachting het aandeel buitenlandse activiteiten toe. 
 
Periode 2018 Consolideren  
In deze fase verwachten we het break even punt bereikt te hebben, zal de groei geleidelijk autonoom 
doorzetten en zullen aanvullende of vervangings investeringen nodig zijn. 
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FINANCIEEL VERSLAG 2014 
 
 
 
 

 



 

 

Postbus 8059, 6710 AB Ede (GLD)│T: 31 (318) 304 349│E: info@akoesticum.org | www.akoesticum.org 
KvK Midden Nederland 50284428│NL71 RABO 0129 1294 45 

BTW nummer: 8226.57.740 
 

Jaarverslag Stichting Akoesticum 2014 
 

11 

!

!



 

 

Postbus 8059, 6710 AB Ede (GLD)│T: 31 (318) 304 349│E: info@akoesticum.org | www.akoesticum.org 
KvK Midden Nederland 50284428│NL71 RABO 0129 1294 45 

BTW nummer: 8226.57.740 
 

Jaarverslag Stichting Akoesticum 2014 
 

12 

!

 



 

 

Postbus 8059, 6710 AB Ede (GLD)│T: 31 (318) 304 349│E: info@akoesticum.org | www.akoesticum.org 
KvK Midden Nederland 50284428│NL71 RABO 0129 1294 45 

BTW nummer: 8226.57.740 
 

Jaarverslag Stichting Akoesticum 2014 
 

13 

 



 

 

Postbus 8059, 6710 AB Ede (GLD)│T: 31 (318) 304 349│E: info@akoesticum.org | www.akoesticum.org 
KvK Midden Nederland 50284428│NL71 RABO 0129 1294 45 

BTW nummer: 8226.57.740 
 

Jaarverslag Stichting Akoesticum 2014 
 

14  



 

 

Postbus 8059, 6710 AB Ede (GLD)│T: 31 (318) 304 349│E: info@akoesticum.org | www.akoesticum.org 
KvK Midden Nederland 50284428│NL71 RABO 0129 1294 45 

BTW nummer: 8226.57.740 
 

Jaarverslag Stichting Akoesticum 2014 
 

15 
 



 

 

Postbus 8059, 6710 AB Ede (GLD)│T: 31 (318) 304 349│E: info@akoesticum.org | www.akoesticum.org 
KvK Midden Nederland 50284428│NL71 RABO 0129 1294 45 

BTW nummer: 8226.57.740 
 

Jaarverslag Stichting Akoesticum 2014 
 

16 

 
 
 
 



 

 

Postbus 8059, 6710 AB Ede (GLD)│T: 31 (318) 304 349│E: info@akoesticum.org | www.akoesticum.org 
KvK Midden Nederland 50284428│NL71 RABO 0129 1294 45 

BTW nummer: 8226.57.740 
 

Jaarverslag Stichting Akoesticum 2014 
 

17  



 

 

Postbus 8059, 6710 AB Ede (GLD)│T: 31 (318) 304 349│E: info@akoesticum.org | www.akoesticum.org 
KvK Midden Nederland 50284428│NL71 RABO 0129 1294 45 

BTW nummer: 8226.57.740 
 

Jaarverslag Stichting Akoesticum 2014 
 

18 

 



 

 

Postbus 8059, 6710 AB Ede (GLD)│T: 31 (318) 304 349│E: info@akoesticum.org | www.akoesticum.org 
KvK Midden Nederland 50284428│NL71 RABO 0129 1294 45 

BTW nummer: 8226.57.740 
 

Jaarverslag Stichting Akoesticum 2014 
 

19 

 
 



 

 

Postbus 8059, 6710 AB Ede (GLD)│T: 31 (318) 304 349│E: info@akoesticum.org | www.akoesticum.org 
KvK Midden Nederland 50284428│NL71 RABO 0129 1294 45 

BTW nummer: 8226.57.740 
 

Jaarverslag Stichting Akoesticum 2014 
 

20 

 
 



 

 

Postbus 8059, 6710 AB Ede (GLD)│T: 31 (318) 304 349│E: info@akoesticum.org | www.akoesticum.org 
KvK Midden Nederland 50284428│NL71 RABO 0129 1294 45 

BTW nummer: 8226.57.740 
 

Jaarverslag Stichting Akoesticum 2014 
 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Postbus 8059, 6710 AB Ede (GLD)│T: 31 (318) 304 349│E: info@akoesticum.org | www.akoesticum.org 
KvK Midden Nederland 50284428│NL71 RABO 0129 1294 45 

BTW nummer: 8226.57.740 
 

Jaarverslag Stichting Akoesticum 2014 
 

22 
 



 

 

Postbus 8059, 6710 AB Ede (GLD)│T: 31 (318) 304 349│E: info@akoesticum.org | www.akoesticum.org 
KvK Midden Nederland 50284428│NL71 RABO 0129 1294 45 

BTW nummer: 8226.57.740 
 

Jaarverslag Stichting Akoesticum 2014 
 

23 

 


