
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit: 

Verbetering governance/aanstelling nieuwe bestuursleden 
De Stichting Ruysdael Kwartet (hierna: “de Stichting”) heeft zich in 2018 en 2019 gericht op de verbetering 
van de eigen governance. In dat kader zijn de nieuwe bestuursleden Marlies de Boer en Jacob van de Velde 
tot het bestuur van de stichting toegetreden.  

Marlies de Boer heeft jarenlange ervaring als bestuurslid van Entree, de jongerenvereniging van het 
Concertgebouw. De Stichting is er blij mee en trots op dat Marlies zich aan de Stichting heeft willen 
verbinden.  

Jacob van de Velde is jurist en aldus een waardevolle aanwinst voor het bestuur van de Stichting.   

Marlies en Jacob zijn voorafgaand aan hun aantreden reeds bij het reilen en zeilen van de Stichting 
betrokken. De financiële administratie van de Stichting is onder de loep genomen en daarin zijn 
verbeteringen doorgevoerd. Een actuele staat van baten en lasten is op deze website te vinden. 

Eerste serieuze aankoop 
Daarnaast heeft de Stichting in 2018 een eerste serieuze aankoop kunnen doen in de vorm van een familie 
van klassieke strijkstokken, gemaakt door Andreas Gruter, die aan de leden van het Ruysdael Kwartet in 
bruikleen zijn gegeven.  

Concerten en festivals 
Uiteraard heeft de Stichting zich – net als eerdere jaren – ook bezig gehouden met het organiseren en 
faciliteren van concerten door de leden van het Ruysdael Kwartet. Dit heeft in 2018 geleid tot succesvolle 
concerten van het Ruysdael op de volgende data en plaatsen: 

14/1 Zelhem 
21/1 Haaksbergen 
11/2 Zeist 
14/1 Enschede 
15/3 Alphen 
16/3 Zutphen 
10/4 Ommen 
17/5 Zutphen 
30/8 Groningen 
7/9-8/9 Zaltbommel 
27/11 Alkmaar 
2/12 Amsterdam 
11/12 Rotterdam 

Daarbij heeft de Stichting de aanwezigheid ondersteund van de leden van het Ruysdael Strijkkwartet op de 
volgende festivals:  

SQBA 28/1-1/2 
Prominent aanwezig met 3 concerten en workshops 
Zoom 30/5-3/6 
Vierde editie van eigen festival met 20 concerten en zo’n 30 gastmusici 
Feistritz 29/7-4/8 
Cursus in Oostenrijk waar het kwartet lesgeeft en concerten verzorgt 

Al met al wordt teruggezien op een succesvolle periode voor de Stichting. 


