Beleidsplan VDNO
De Vereniging Vrienden van De Nederlandse Opera (VDNO) is een onafhankelijke vereniging sinds
1973, opgericht ter ondersteuning van De Nederlandse Opera (DNO). Het heeft de status van een
algemeen nut beogende instelling (ANBI) waardoor giften en schenkingen aan de VDNO in
aanmerking komen voor fiscale aftrek.
Missie:
De Vereniging Vrienden van De Nederlandse Opera ondersteunt, vanuit persoonlijke betrokkenheid
van de leden, De Nederlandse Opera in materiële en immateriële zin. Deze steun moet bijdragen aan
de vergroting van het draagvlak voor DNO en aan het behoud van operaproducties op het hoogste
internationale niveau. Deze missie ligt in het verlengde van de missie van DNO.
Historie:
Een spectaculaire Holland Festival productie van Aïda in 1973 was de aanleiding om een
“Vriendenkring” voor De Nederlandse Opera op te richten. De vereniging groeide in vijf jaar tijd van
zo’n 500 operaliefhebbers tot 1500 leden in 1978. Het jaar 1986 bracht een belangrijke mijlpaal voor
DNO en de Vrienden: de Opera verhuisde van de Stadsschouwburg naar Het Muziektheater aan het
Waterlooplein. Het aantreden van een nieuwe directie, eerst Truze Lodder als zakelijk directeur en
vervolgens Pierre Audi als artistiek directeur, zette een bloeiperiode voor DNO in. Ook internationaal
genoten de DNO producties zo’n groot aanzien, dat het bemachtigen van kaarten en abonnementen
een hele kunst werd. Het “Vriendenabonnement”, waarop leden konden intekenen, ruim voor de
reguliere abonnementen beschikbaar waren, werd een belangrijke factor voor het lidmaatschap. Het
ledental steeg in de jaren 90 dan ook naar circa 6000. Dit was echter ook een zwakke plek. Toen het
“Vriendenabonnement” minder belangrijk werd, nam het ledenaantal gelijkmatig af tot het aantal
van 2600 in 2013. Het huidige bestuur heeft dan ook als belangrijke taak om te onderzoeken
waaraan deze achteruitgang ligt en wat gedaan kan worden om nieuwe leden aan te trekken. Daarbij
is er ook besloten om nauwer samen te werken met DNO. Deze samenwerking is bekrachtigd in een
statutenwijziging in 2012. De intensivering van de samenwerking tussen de Vrienden en de Opera
maakt het organiseren van gezamenlijke activiteiten mogelijk met ondersteuning van DNO.
Toekomst:
Vriend van de Opera is meer dan een “Vriendenabonnement”. In de nauwe samenwerking met DNO
is een nieuw aanbod aan activiteiten in ontwikkeling, naast de vertrouwde activiteiten zoals de een‐
en meerdaagse opera reizen, bijwonen van repetities en master classes, meet the stars
evenementen, filmavonden en de Prix d’Amis. De centrale doelstelling daarbij is naast de bestaande
leden, ook een divers scala aan nieuwe leden aan te trekken die zich ook Vriend van de Opera gaan
voelen.
Plannen:
Er zijn een aantal ideeën voor het aantrekken van nieuwe leden en het reactiveren van bestaande
leden, zoals:
• “Schatgraven achter de Schermen”( werktitel) met specifieke themarondleidingen in Het
Muziektheater Amsterdam, waarbij geïnteresseerden een kijkje kunnen nemen achter de
magie van het theater. Dit houdt in rondleidingen langs de verschillende afdelingen zoals
kostuum, kap en grime, rekwisieten, theatertechniek, decorwisseling, belichting, geluid etc.
• “Met (o/pa)pa en (o/ma)ma naar de Opera” dit zijn workshops van de afdeling Educatie waar
Vrienden met hun (klein)kinderen naar toe kunnen en die naast een sociale en vermakelijke
ook een educatief karakter kunnen hebben.

•
•
•

Voorstellingen voor kinderen, zoals 1400 schoolkinderen naar een opera productie laten
gaan. De organisatorische infrastructuur is hiervoor beschikbaar, de Vrienden kunnen dan
het transport subsidiëren.
Het stimuleren van bestaande vrienden om introducees mee te nemen naar activiteiten,
onder het motto “ Vrienden maken Vrienden”.
Het vieren van feesten (verjaardagen, jubilea) bij de opera.

Het ontwikkelen en uitwerken van de bovenstaande activiteiten zal gedaan worden in nauwe
samenwerking met de afdelingen Fondsenwerving en Educatie van DNO. Inbreng van Marketing en
Communicatie is ook essentieel.
Financieel beleid:
Het grootste deel van de inkomsten voor de VDNO is afkomstig uit contributies van de leden,
daarnaast is het ook mogelijk om VDNO te steunen via giften. Er zijn twee verschillende
lidmaatschappen: Individueel lidmaatschap voor € 40 per jaar, of een Gezinslidmaatschap (2
personen) voor € 75 per jaar. Vanaf € 100 per jaar is het mogelijk om donateur te worden.
Schenkingen boven dat bedrag worden overgedragen aan DNO die dat verder afhandelt.
Vermogensbeheer:
Het vermogensbeheer is gericht op beschermen van het verenigingsvermogen tegen ongewenste
financiële risico's, zoals renterisico's, koersrisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's.
Dit betekent in de praktijk risicomijdend uitzetten van geld, zoals op een deposito of renterekening.
Aandelen, derivaten en andere risicovolle beleggingsinstrumenten worden vermeden.
Besteding:
Het bestuur van de Vrienden van De Nederlandse Opera heeft een administrateur in dienst voor het
voeren van de administratie, deze heeft daarbij toegang tot de bankgegevens en bereidt betalingen
voor. Voor het verrichten van betalingen is autorisatie door de penningmeester vereist.
Het bovenstaande betalingstraject zorgt voor transparantie en voorkomt ongeautoriseerde
betalingen. De vereniging werkt met ingang van het verenigingsjaar 2012‐2013 met een
kascommissie. De kascommissie ziet, eventueel steeksproefsgewijs, er op toe dat de bestedingen in
het belang zijn van de vereniging en het in het jaarverslag gerapporteerde vermogen daadwerkelijk
aanwezig is.
Samenstelling bestuur:
Het bestuur van de Vereniging Vrienden van De Nederlandse Opera bestaat uit de volgende leden:
Ing Yoe Tan, voorzitter
Eric Bal, penningmeester
Jochem Miggelbrink, secretaris
Vroukje J. Boenk, gedelegeerde van De Nederlandse Opera
Elisabeth Koopmans
Ingrid Prinsen
Jan Spaans
Rozemarijn Tiben, gedelegeerde van Fidelio
Tineke de Witt Wijnen‐Jansen Schoonhoven
Fred Lingen, artistiek adviseur

Contactgegevens:
De Vereniging Vrienden van De Nederlandse Opera is te bereiken via het Secretariaat van de
Vereniging Vrienden van De Nederlandse Opera.
Waterlooplein 22
1011 PG Amsterdam
Tel: 020‐5518282
E‐mail: vrienden@dno.nl
Website: http://vrienden.dno.nl
Openingstijden secretariaat
Dinsdag 14.00 – 16.00 uur
Woensdag 10.00 – 12.30 uur
Donderdag 10.00 – 12.30 uur
Overige gegevens:
RSIN/Fiscaal nummer: 0081.08.766
IBAN: NL55 ABNA 043.40.57.207
BIC: ABNA NL 2A
KvK nummer: 40534116

