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Over de Stichting 
 

Doelstelling en historie 
Stichting Eigen Muziekinstrument (SEM) helpt jonge talentvolle musici om een eigen instrument te 
verwerven. Dit doet zij door fondsen te werven bij vermogensfondsen, particulieren en bedrijven. De 
Stichting heeft een voor Nederland unieke aanpak omdat de musicus het instrument in eigendom krijgt. 
Daarnaast is talentontwikkeling een onderdeel van het werk van de Stichting en worden jonge musici 
gecoacht in hun eigen traject van fondsenwerving. Ook kan SEM jonge musici een podium bieden. 
 
SEM is opgericht in 2001 en werd in 2018 geleid door Aleid van Beuningen. De Stichting heeft een 
bestuur en een comité van aanbeveling. Tevens zijn er een aantal ambassadeurs, zoals hoornist Rob van 
de Laar en cellist Joachim Eijlander, die de Stichting waar mogelijk promoten. Jaarlijks ontvangt SEM  
tientallen aanvragen van jonge musici, waarvan een groot deel door bemiddeling van SEM kan worden 
gerealiseerd. 
 

Algemeen 
SEM is aangewezen als een Culturele ANBI-instelling, waardoor de donateurs gebruik kunnen maken 
van fiscale faciliteiten bij het doen van een donatie. 
 

Gang van zaken 2018 
Het jaar 2018 is voor SEM in vele opzichten een belangrijk jaar geweest. Er kwamen in totaal 45 
aanvragen binnen, waarvan er vier werden afgewezen en drie werden overgeheveld naar 2019. 
In totaal werden er dus in 2018, 38 aanvragen positief afgerond. Van deze 38 aanvragen waren er 14 
afkomstig van buitenlandse musici die in Nederland werkzaam zijn of studeren. Ook gaf de directeur van 
de stichting, Aleid van Beuningen in 2018 te kennen dat zij de dagelijkse leiding van de Stichting graag 
wilde overdragen aan een opvolger. Haar wens om van deze baan een betaalde functie te maken werd 
gehonoreerd en werd mede mogelijk gemaakt door de opbrengsten uit de Boezemvriendenkring. In de 
zomer van 2018 werd een vacature voor directeur van SEM geplaatst op het digitale platform Culturele-
Vacatures.nl. Per 1 november is Idske Bakker als nieuwe directeur in dienst getreden. Aleid van 
Beuningen heeft haar dagelijkse werkzaamheden voor SEM medio januari 2019 beëindigd. Vanaf dat 
moment houdt zij zich bezig met de diverse ‘vriendenkringen’ van SEM en neemt per mei 2019 zitting in 
het bestuur van SEM. 
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Aanvraagprocedure en werkwijze  

Algemeen 
De procedure van aanvragen zoals in het beleidsplan 2010 is vastgesteld blijkt goed te werken. De 
aanvragen komen binnen, worden getoetst, waarna bij positief advies een persoonlijke kennismaking 
volgt met de aanvrager. Naar aanleiding van dit gesprek en de daaraan voorafgaande toetsing wordt 
een definitief besluit genomen om tot fondsenwerving over te gaan. Hierna wordt met de aanvrager 
een plan de campagne opgesteld hoe de fondsenwerving zal worden aangepakt. Voorwaarde is altijd 
dat de aanvrager zelf ook een deel van het overeengekomen bedrag voor zijn of haar rekening neemt. 
Als de aanvrager persoonlijk een fonds moet aanschrijven kan SEM daarmee adviseren. Opvallend is dat 
de musici, naar aanleiding van de aanwijzingen die hen worden gegeven, ook steeds meer succesvol zelf 
fondsen gaan werven. Dit gebeurt met name door het opzetten van crowdfunding projecten en het 
organiseren van fundraising concerten.  

De aanvraag 
Een aanvraag moet vergezeld gaan van de volgende digitale bijlagen:  

• Ten minste twee aanbevelingsbrieven van docenten en/of decanen  
• Bewijs waaruit blijkt dat de financiële situatie van de aanvrager ontoereikend is voor de 

aanschaf van een instrument  
• Curriculum vitae  
• Carrière verloop tot nu toe en toekomstplannen  
• Motivatie  
• Wat is tot nu toe zelf aan fondsenwerving gedaan  
• Actueel inkomsten en uitgavenoverzicht  
• Eigen dekkingsplan  

Ontvangen en afgeronde aanvragen in 2018 
Het jaar 2018 is voor SEM een jaar geweest waarin de stichting 45 aanvragen heeft ontvangen waarvan 
er 41 in behandeling zijn genomen en 38 zijn afgerond. Op twee momenten in het jaar konden er 
aanvragen worden ingediend: voor 15 juli en voor 15 januari. De intentie is om de aanvragen af te 
ronden in de periode van zes maanden na de peildatum waarop zij ingediend zijn.  
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Fondsenwerving  
 
Financiële bijdragen door Fondsen ten behoeve van aanschaf instrumenten 
De fondsen die in 2017 financieel hebben bijgedragen aan de aanvragen voor musici zijn: Prins Bernhard 
Cultuurfonds, Stichting Niemeijer Fonds, Stichting AFVOMS, Stichting Fonds voor de Geld en 
Effectenhandel, ARS Donandi, Stichting Van Ommeren de Voogt, Stichting de Helpende Zon, Stichting 
August Fentener van Vlissingen, Blikkenberg BV, Kattendijke Drucker stichting, ICF, Stichting Benveh, 
Stichting Auxillium & Caritas, Van Heek’s Fonds een aantal anonieme stichtingen en particuliere gevers. 
 
In 2018 werd SEM als stichting gesteund door: Stichting AFVOMS, Stichting Fonds voor de Geld en 
Effectenhandel, Sirtema Stichting, Stichting ICF, Prins Bernhard Cultuurfonds en een aantal particuliere 
stichtingen die anoniem willen blijven. 
 

Nieuwe samenwerking 
In 2018 zijn contacten gelegd met een aantal nieuwe fondsen zoals een fonds in het zuiden van het land 
dat anoniem wenst te blijven en dat de komende jaren SEM structureel zal gaan ondersteunen met een 
vast bedrag. 
Verder is een uitkering ontvangen van Stichting Auxillium & Caritas. Het PBCF heeft de intentie 
uitgesproken dat zij SEM in ieder geval voor drie jaar zal steunen. 2018 was het tweede jaar dat het 
PBCF SEM heeft gesteund. De contacten zijn goed en er is goede hoop dat de samenwerking 
gecontinueerd zal worden. 
 

Particuliere gevers  
In 2018 zijn er een aantal geoormerkte giften voor musici ontvangen van particuliere gevers. Het 
verdient de voorkeur om deze gevers niet bij naam te noemen. 
 
Fonds Musici voor Musici 
De bedragen van de muzikanten die in het Fonds Musici voor Musici worden gestort, dragen bij tot een 
behoorlijke financiële basis. Uit dit fonds worden o.a. de kosten van het jaarlijkse Presentatieconcert 
van SEM betaald en andere activiteiten die SEM of de Community organiseert voor de musici. Middelen 
uit dit fonds kunnen soms ook aangewend worden ten behoeve van bijdragen voor 
muziekinstrumenten.   
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Beursuitreikingen  
	
Op 17 januari 2018 vond de eerste SEM-beurzenuitreiking ‘nieuwe stijl’ plaats in Splendor in 
Amsterdam. 19 musici tekenden tegelijkertijd hun schenkingsovereenkomst en er klonk muziek van Duo 
IKT, saxofoniste Janina Lorenci en percussioniste Lola Mlacnik.  
 
 

 
Janina Lorenci saxofoniste, Lola Mlacnik percussioniste in Splendor 

 
Musici beursuitreiking januari 2018 
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De tweede uitreiking vond plaats op 2 juli van dat jaar op de Deel op Anderstein in Maarsbergen. Tijdens 
die uitreiking werd er muziek gemaakt door saxofoniste Dineke Nauta en klarinettist Jelmer de Moed, 
beiden SEM- musici. De uitreikingen, op deze manier georganiseerd, blijken een succes te zijn. De musici 
mogen naar deze uitreikingen twee introducés meenemen. Verder worden bestuursleden van SEM, 
leden van de verschillende vriendenkringen en fondsen voor deze halfjaarlijkse evenementen 
uitgenodigd. 
 

 
Dineke Nauta saxofoniste en Rik Kuppen piano 

 
Musici beursuitreiking juni 2018 
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Presentatieconcert SEM 2018 
Het presentatieconcert van SEM vond dit jaar plaats op 18 november 2018 op de Deel op Anderstein.  
De contrabassist James Oesi speelde werken van Berio, Bach en de hedendaagse componist Rabbath. 
Mezzosopraan Maite de Wit en tenor Pablo Gregorian zongen duetten van Händel en Purcell. Het 
TREEO Hout, met de fluitiste Marinda Kusters, fagottist Thomas Dulfer en hoboiste Helmke Jansen, 
bracht muziek van Schumann, Bach, Monteverdie, Krasá en Hagen en de pianiste Anamaria Stamp 
zorgde voor de begeleiding van de duetten en speelde zelf nog werken van Enesco en Mompou.  
 

 

 



	

	 9	

Overige 
	
Andere SEM-evenementen en acties van SEM-musici 
SEM-musici speelden op verschillende momenten en plaatsen gedurende 2018. Zij probeerden daarbij 
SEM zoveel mogelijk op de kaart te zetten. 
 
De violiste Diamanda la Berge Dramm die eerder een bijdrage van SEM ontving voor haar viool, heeft op 
29 april 2018 de finale gewonnen van Dutch Classical Talent in TivoliVredenburg, Utrecht. Diamanda La 
Berge Dramm heeft met deze prijs een geldbedrag van €10.000 ontvangen en speelde op donderdag 7 
juni 2018 een concert in de Kleine Zaal van Het Concertgebouw. Bij de prijs hoort ook een 
naamsvermelding in de Eregalerij bij de Kleine Zaal van Het Concertgebouw.  
 
 

 
 
           Diamanda la Berge Dramm, winnares Durch Classical Talent Award 2018   
 

 
SEM-Community 
Op 24 april organiseerde het bestuur van de SEM-Community exclusief voor SEM-musici een avond over 
‘cultureel ondernemerschap’. De bijeenkomst werd gehouden in Splendor en bestond uit een aantal 
workshops waarin allerlei aspecten rondom cultureel ondernemen werden belicht door deskundigen uit 
de culturele sector. Zo’n twintig SEM-musici hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om deel te 
nemen. De SEM-Community zal proberen jaarlijks een dergelijk evenement te organiseren en hoopt dat 
er steeds meer musici aanwezig zullen zijn.  
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Vriendenkringen 
Vrienden zijn voor SEM van groot belang. Met hun bijdragen kan zij haar werk nog beter uitvoeren. De 
diverse mogelijkheden van schenken zijn ondergebracht in een drietal vriendenkringen.  
 

• Vriend van SEM wordt u door een jaarlijkse bijdrage te storten op rekening van Stichting Eigen 
Muziekinstrument, Triodos Bank, rekeningnummer 198386699, onder vermelding van uw 
naam, adres, woonplaats, emailadres en ‘donatie SEM’.  

• Dikke Vriend wordt men door een donatie van minimaal € 150 voor vijf achtereenvolgende 
jaren. Als tegenprestatie voor beide vriendenkringen wordt u uitgenodigd voor het jaarlijkse 
presentatieconcert van SEM, voor en door SEM- musici, waar zij hun nieuwe instrument laten 
zien en horen aan de fondsen, stichtingen en particulieren die de aanschaf van hun instrument 
mogelijk hebben gemaakt. Daarnaast ontvangt u 2 x per jaar de nieuwsbrief waardoor u op de 
hoogte wordt gebracht van de nieuwste ontwikkelingen binnen SEM. 

• de Boezemvriendenkring is bedoeld om de continuïteit van de organisatie van SEM ook voor de 
toekomst veilig te stellen. Boezemvrienden doneren gedurende minimaal vijf jaren tenminste € 
1000 per jaar.  SEM organiseert met enige regelmaat bijzondere bijeenkomsten voor deze 
boezemvrienden zoals het bijwonen van een masterclass, of het bezoek aan een 
instrumentenbouwer, waarbij natuurlijk de muziek niet ontbreekt.  Musici die middels SEM een 
instrument hebben kunnen aanschaffen zijn gaarne bereid een huisconcert bij een 
boezemvriend te verzorgen.  

 
Voor de leden van de Boezemvriendenkring werd op 23 juni op Anderstein in Maarsbergen een 
bijzonder muzikaal evenement georganiseerd. Vier hoornisten, waaronder SEM-hoornist Rob van de 
Laar en drie collega’s uit het KCO verzorgden een prachtig muzikale intermezzi tijdens een diner dat de 
kringleden werd aangeboden.   
 

 
  
Rob van de Laar, hoorn 
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Steun van bedrijven 
Eye & Image uit Leusden heeft ook dit afgelopen jaar SEM in natura gesteund met adviezen met 
betrekking tot het ontwerp van de flyer en de website. De content van de website en het beheer 
daarvan is in handen van Jan Battem Concept en Design te Amsterdam. 
 

Secretariaat en administratie 
Medio 2018 heeft TCS Family & Charity B.V. haar werkzaamheden als secretariële en financiële 
dienstverlener van SEM beëindigd. Vanaf september 2018 is het financiële en secretariële beheer van de 
Stichting in handen van Vigilanter Beheer B.V. in Maarsbergen. Vigilanter verricht administratieve en 
secretariële diensten voor families en goede doelen. De organisatie maakte tot 1 oktober 2018 deel uit 
van de TeslinCS-groep maar heeft zich nu afgesplitst.  
 

Communicatie 
Eind 2018 werd SEM benaderd door het FD met de vraag of zij belangstelling had voor deelname in een 
‘charitatieve stopper-campagne’ voor 20 advertenties van SEM in het FD. Hierop is positief gereageerd 
en vanaf begin 2019 is het ‘gezicht’ van SEM regelmatig te zien in het FD. Op incidentele basis werd in 
2018 gebruik gemaakt van de diensten van Stampa Communications in Amsterdam.  
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