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Voorwoord 
 
Het verslagjaar 2020 is voor Stichting Laren Klassiek een jaar geweest waarin we werden 
geconfronteerd met Covid 19, een pandemie met veel onzekerheden.  In dat jaar was voor de 
uitvoering van de Matthäus Passion Ton Koopman en het Amsterdam Baroque Orchestra  
uitgenodigd. Helaas heeft de Stichting dit concert vanwege de maatregelen rondom de pandemie 
moeten afgelasten. 
Ook later in het jaar hebben geen concerten om diezelfde reden kunnen plaats vinden. 

Inleiding 
 
Sinds 2006 organiseert Stichting Laren Klassiek (hierna als SLK of Stichting aangeduid) jaarlijks de 
Matthäus Passion (hierna als MP aangeduid) van Johann Sebastiaan Bach in de Sint Jansbasiliek in 
Laren. Initiatiefnemer voor het oprichten van SLK en later als grote stimulans, inspirator en PR man 
en wethouder van cultuur is Leo Janssen. 
Naast een jaarlijkse uitvoering van de MP zijn er incidenteel ook concerten met uitvoerenden uit 
binnen- en buitenland georganiseerd van o.a. het Weihnachtsoratorium van Bach en andere 
beroemde barokcomponisten als Georg Friedrich Händel (Messiah) en Giovanni Battista Pergolesi 
(Stabat Mater). Jaarlijks wordt er ook een vriendenconcert georganiseerd met talenten uit de 
Nederlandse conservatoria. Dit zondagochtendconcert is exclusief voor de vrienden van SLK die de 
Stichting financieel steunden. Inmiddels heeft SLK een stevige naam in Laren en omgeving weten te 
verwerven. Ambassadeur van de Stichting Laren Klassiek is dirigent Jaap van Zweden 
 
SLK heeft tot doel om de inwoners van Regio Gooi en Vechtstreken de gelegenheid te geven om 
ieder jaar naar een kwalitatief hoog muzikale uitvoering van de MP te gaan in eigen dorp. Daarnaast 
wil SLK de jeugd van 4 tot 12 enthousiasmeren voor klassieke muziek door 
muziektheatervoorstellingen met een klassieke tint te organiseren die sterk aansluiten bij de 
belevingswereld van de kinderen. Voorbeeld is de kinder-Matthäus, speciaal geschreven en 
uitgevoerd door Marieke Koopman met het Amsterdams Baroque Orchestra & Choir. De Stichting 
Laren Klassiek begeleidde deze uitvoering vooraf met muzieklessen. 
 
De Stichting heeft geen eigen geldelijke middelen om de concerten te organiseren en is dus sterk 
afhankelijk van donaties van sponsoren en vrienden van SLK. Om de kosten te minimaliseren 
organiseren de leden van het bestuur met een groep vrijwilligers met veel plezier zelf de concerten. 
De leden en vrijwilligers ontvangen hiervoor geen vergoeding. 
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Bestuur van Stichting Laren Klassiek 
 

 
 

 
 
 
Het bestuur van SLK is samengesteld uit 
leden die liefhebbers zijn van de 
Matthäus Passion, muziek in het 
algemeen van J.S. Bach en die de 
doelstelling van SLK ondersteunen. Zij 
nemen op basis van ervaring en 
deskundigheid deel aan de 
werkzaamheden van de Stichting.  
 
 
 

 
De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2020 als volgt: 

1. Leo Janssen, marketing, communicatie, sponsoring en producent; 
2. Marijke van der Pas, secretaris. 
3. Mariette Nieuwboer, uitvoerend producent; 
4. Niek Doornberg, penningmeester 

Maria Klingenberg heeft in november van het verslagjaar na 15 jaar trouwe dienst als voorzitter van 
de Stichting, afscheid genomen. Het officiële afscheid heeft niet kunnen plaatsvinden door de 
Coronapandemie. Zodra het weer mogelijk is zal er een officieel afscheid plaatsvinden. 
Er is door haar aftreden een vacature ontstaan voor een nieuwe voorzitter van de Stichting.  
 

Activiteiten 

Vergaderingen 
 
De Stichting heeft in het verslagjaar 7 maal vergaderd. De vergaderingen stonden steeds in het teken 
van het wel of niet door laten gaan van de concerten door de onzekerheden rondom de maatregelen 
van de pandemie. De vergaderingen hebben eerst plaatsgevonden via Zoom en later via Teams. 
Fysieke vergaderingen waren helaas niet mogelijk door de pandemie.  

Sponsoren    
 
De Stichting heeft besloten om in het verslagjaar geen gebruik te maken van de sponsoren.  
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Gebeurtenissen na de balansdatum 
 
Ook in 2021 heeft de Stichting geen uitvoering van J.S. Bach’s Matthäus Passion of 
Weihnachtsoratorium kunnen realiseren vanwege de pandemie. Wel heeft de Stichting, onder 
voorbehoud van de pandemie, in samenwerking met Omroep MAX een Kerstconcert op 11 
december 2021 door Ton Koopman’s Amsterdam Baroque Orchestra & Choir in het vooruitzicht 
kunnen stellen. 

Vrijwilligers 
 
Ondanks de pandemie zijn de leden van het bestuur actief geweest in het op de hoogte houden van 
belangstellenden voor de concerten van de Stichting.  

PR en Marketing 
 
Via de website en mailing zijn de trouwe concertbezoekers, belangstellenden en sponsoren op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de concerten. Ook is de gebruikelijke kerstgroet 
verzonden naar de vrienden van Stichting Laren Klassiek 

Vrienden van SLK 
 
In het verslagjaar heeft de Stichting besloten om geen steun te vragen aan de trouwe vrienden van 
Stichting Laren Klassiek. Toch heeft de Stichting van drie vrijgevige vrienden in 2020 wel de jaarlijkse 
bijdrage ontvangen. In het verslagjaar had de Stichting  32 vrienden.  

Tot slot 
 
De Stichting hoopt in 2021 weer als vanouds concerten te kunnen organiseren en hoopt een nieuwe 
voorzitter aan te kunnen trekken. Verder dankt de Stichting iedereen die ons in het verslagjaar 
hebben gesteund. 
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