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Jaarverslag 2021 
 
 
Organisatie coronaveilige uitvoering 
 
In de laatste maanden van 2020 was het al duidelijk dat vanwege de nog steeds heersende 
coronapandemie ook de uitvoering op 24 maart 2021 niet op de gebruikelijke manier kon 
plaatsvinden.  
 
Het bestuur heeft verschillende scenario’s bedacht in samenwerking met dirigent Bas van Houte. 
Vaak echter moesten plannen worden bijgesteld door de veranderende richtlijnen van de overheid. 
De wil en wens om de jaarlijkse Matthäus Passion uit te kunnen voeren in welke vorm dan ook hield 
ons niettemin enthousiast en voortvarend. 
 
In februari 2021 was het plan een aangepaste uitvoering te verwezenlijken, met een kleiner koor, de 
solisten, een gering aantal orkestleden en een beperkt aantal fysieke bezoekers. Eind februari werd 
duidelijk dat ook dit niet mogelijk was. Publiek was niet toegestaan en alleen professionele musici 
mochten meedoen. De zangers van het Bachkoor en het Schiedams Bachjeugdkoor hebben over dit 
voor hen zeer teleurstellende feit bericht ontvangen.  
 
De uiteindelijke vorm is ontwikkeld door het bestuur in samenspraak met dirigent, solisten, orkest en 
het bedrijf Fun-Key: een opname op 23 maart van zes solisten met een klein orkest en zonder koor 
en publiek. Voor de toegang tot de uitvoering op internet op 24 maart kon men in de weken hieraan 
voorafgaand links kopen via een betaalmodule op onze website. Er is hiervoor veel reclame gemaakt 
via kranten en sociale media.  
 
Er werd vooraf een corona-gebruiksprotocol opgesteld, alsmede een procedure om de 
gezondheidscheck uit te voeren. Het protocol werd toegestuurd aan de medewerkers en de 
gemeente Schiedam. Vanwege de avondklok waren voor alle medewerkers formulieren geregeld.  
 
Er is voorafgaand aan 23 maart één keer gerepeteerd in de Liduïna-basiliek met de vocale solisten. 
Met het Holland Symfonie Orkest en de solisten samen is gerepeteerd op de dag van de opname, 23 
maart in de Grote Kerk. Die hele dag waren ook de technici van Fun-key bezig met alle 
voorbereidingen en met het inwerken van bestuurslid Margot Postma tot muziekregisseur van de 
opnames. Fotografe Marleen van Noortwijk maakte foto’s en visagiste Selena Muah verzorgde de 
make-up van de musici. Het bestuur zag toe op het nakomen van de coronaregels en was 
aanspreekpunt voor alle medewerkenden. De gastvrijheid stond hoog in het vaandel.  
 
Alle medewerkers kregen een lunch en een avondmaaltijd aangeboden, klaargemaakt door 
restaurant Záálig. Paul van Wijngaarden, beheerder van de Grote Kerk, regelde - naast veel andere 
zaken - een coronaveilige opstelling van tafels en stoelen. 
 
Na de opname hebben we met alle medewerkers het glas geheven op een geslaagde dag en avond. 
Iedereen kreeg als aardigheidje een zak paaseitjes van de Bontekoe.  
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Bestuurssamenstelling 
 
Op 30-10-2020 is Louis van Poppel uit het bestuur getreden. Zijn functie als penningmeester is 
waargenomen en m.i.v. 11 juni overgenomen door Wiesje Verhoef-Verbove. Op 1 april 2021 trad 
Wouter Verkerke na een probeerperiode toe tot het bestuur. Het bestuur bestaat nu uit: 
Netty van Megen (secretaris), Wiesje Verhoef-Verbove (penningmeester en koorsecretaris), Margot 
Postma (public relations) en Wouter Verkerke (algemene zaken).  
 
Financiële toelichting 
 
In 2021 zijn nog enkele verzoeken binnengekomen voor restitutie van betaalde toegangskaarten voor 
2020. Deze verzoeken zijn alle gehonoreerd. Daarmee is de organisatie voor het verwerken van de 
restitutieverzoeken 2020 definitief beëindigd. 
 
Voor de ‘streaming’-uitvoering in 2021 werden de subsidiegevers geïnformeerd over de gang van 
zaken. Hun werd gevraagd of de toegezegde bedragen ook bleven gelden voor het alternatieve plan. 
Alle fondsen en de gemeente reageerden positief en van vrijwel alle subsidiegevers hebben wij 
daadwerkelijk het toegezegde bedrag ontvangen. Dankzij hun gewaardeerde steun konden wij de 
organisatie voortzetten, met een prachtige uitvoering als resultaat. 
 
De bekostiging is mede gelukt door de verkoop van links voor de ‘streaming’-uitvoering. In totaal zijn 
249 links à € 15,- verkocht, terwijl wij 85 links hebben verstrekt aan gasten, Vrienden en 
subsidiegevers. Als per link 2 à 3 mensen hebben gekeken, is de uitvoering bekeken door een aantal 
mensen van tussen 850 en 1000. 
 
Het bovenstaande blijkt uit de jaarrekening 2021, die u hierbij aantreft.  
 
Nu de coronapandemie bijna ten einde is, richten wij ons hoopvol op de toekomst. Voor het jaar 
2022 zijn wij als bestuur reeds bezig met het treffen van voorbereidingen. 
 
Namens het bestuur van de Stichting Matthäus Passion Schiedam: 
A.J.M. van Megen, secretaris 
L.M.J. Verhoef-Verbove, penningmeester 
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