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Inhoudelijk 
 

 

 

Het in 2016 ingezette herstel van de publieke 

belangstelling voor onze concerten heeft zich in 

2017 voortgezet. Dat sterkt Stichting ’t Lab in het 

gevoel dat de artistieke lijn de kwaliteit biedt die 

de Zaanse liefhebbers van uitgesproken jazz en 

geïmproviseerde muziek aanspreekt. Bovendien 

blijkt de Doopsgezinde Vermaning aan de West-

zijde 80 in Zaandam een locatie te zijn waar zo-

wel het publiek als de muzikanten bijzonder tevre-

den over zijn. En vooral voor de optredende ar-

tiesten is dat belangrijk, omdat het ze in staat stelt 

optimaal muziek te maken, waardoor de wissel-

werking met het publiek tot soms zinderende per-

formances leidt.  

 

Vooral in de serie betaalde concerten, die 

we in die prachtige kerkzaal houden, is een stij-

gende lijn te constateren in de publieke belang-

Stichting ‘t Lab is de organisator van concerten onder de naam 

“Jazz Inverdan”. De stichting geeft daarmee de Zaanstreek een po-

dium voor jazz- en geïmproviseerde muziek op het allerhoogste ni-

veau. De optredens zijn in de Doopsgezinde Vermaning, Westzijde 

80, 1506 EG ZAANDAM, een ruimte met uitstekende akoestische ei-

genschappen. 

 

’t Lab organiseert twee series van elk tien concerten. 

In de eerste (“Jazz Inverdan”) spelen muzikanten die tot de absolute 

top van Nederland behoren (en niet zelden tot die van de wereld) 

de actuele stukken die ze ook op hun tournees langs andere podia 

in binnen- en buitenland laten horen. Voor deze serie wordt een en-

treeprijs gehanteerd. 

In de tweede serie (“Jazz Inverdan/Come Along”) spelen gerenom-

meerde musici muziek waarvan “de verf nog net niet helemaal 

droog is”, klaar voor het podium, maar er zijn nog bramen die in het 

contact met het publiek afgeslepen worden, of die gaandeweg 

misschien wel onmisbaar blijken te zijn. 

Ook krijgen in deze serie de meest getalenteerde jonge Zaanse im-

proviserende muzikanten en de beste Zaanse amateurformaties de 

gelegenheid om zich in deze stimulerende sfeer te ontwikkelen, al 

dan niet in combinatie met gearriveerde musici. 

Deze serie is gratis toegankelijk. 

 

All Ellington 
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stelling. Een aantal concerten met gere-

nommeerde Zaanse musici, zoals de groep ALL EL-

LINGTON (van kornettist ERIC BOEREN, uit Koog aan 

de Zaan) en de speciale tournee ter viering van 

de Boy Edgar Prijs van bassist WILBERT DE JOODE (die 

in Haaldersbroek woont), zorgden voor een zeer 

goed gevulde zaal. Daarnaast brachten ook in-

ternationale topensembles als AVAILABLE JELLY en 

het ICP ORCHESTRA flink wat liefhebbers op de 

been.  

 

Maar we achten het ook onze taak om 

nieuwe, jongere of onbekendere ensembles naar 

Zaandam te halen, zoals de EINZELGÄNGER, BITE THE 

GNATZE en het trio LIJBAART/STADHOUDERS/RAMBAGS. 

Helaas blijft daarbij de publieke belangstelling 

soms iets achter, maar we hebben wel de indruk 

dat ook bij deze minder bezochte concerten de 

ondergrens steeds verder naar boven opschuift. 

De aanwezigheid van het prachtige Künckel-or-

gel (uit 1782) is voor ons een mooie aanleiding 

om improviserende organisten de gelegenheid te 

geven om dit “unique selling point” van Jazz In-

verdan uit te buiten. Voorbeelden dit jaar waren 
BUMA Boy Edgarprijswinnaar 2017 Wilbert de Joode 
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het HOT TRIO (met een bezetting van klarinetten, 

contrabas en kerkorgel) en pianist/organist GUUS 

JANSSEN bij het ICP ORCHESTRA. Dat het aantal ver-

kochte lidmaatschappen in het jaar 2017 geste-

gen is, vinden wij ook een blijk van vertrouwen in 

onze programmering. 

 

Het feit dat de grote pianist/componist THELO-

NIOUS MONK dit jaar 100 jaar zou zijn geworden, 

was voor ons aanleiding tot het plannen van een 

groots spektakel buiten de reguliere programme-

ring om. In een eendaags festival wilden we zo-

veel mogelijk composities van de Amerikaan ten 

gehore laten brengen. Niet alleen door jazzgroe-

pen, maar ook door minder voor de hand lig-

gende ensembles zoals een fanfareorkest en een 

strijkkwartet, uiteraard een kerkorganist, maar ook 

een DJ. We hebben het plan “MONKATHON” ge-

doopt. Helaas lukte het ons niet om de financie-

ring van het project op tijd rond te krijgen, en 

moesten de plannen uiteindelijk laten vallen. Het 

concert dat we vervolgens op de geplande da-

tum boekten, van het DICK DE GRAAF NEW QUARTET, 

moesten we afgelasten vanwege de extreme 

ICP Orchestra 

Bite the Gnatze 

Available Jelly 
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(code rood!) weersomstandigheden. Een unicum 

in de geschiedenis van Stichting ’t Lab. Het con-

cert is verplaatst naar het voorjaar van 2018. 

 

Door de afbraak en daarna nieuwbouw van 

de Vertoeving (de horecavoorziening van de 

Vermaning) hebben we in 2017 slechts één sei-

zoenshelft onze serie Come Along kunnen pro-

grammeren. Het continueren van de serie Come 

Along in de kerkzaal was, gezien de hogere kos-

ten, geen optie voor ons. In het halve seizoen 

hebben we echter  wel ruimte kunnen bieden 

aan onder meer een goed lokaal amateurgezel-

schap (THE QUINTED) en een aantal interessante 

nieuwe professionele acts-in-ontwikkeling uit de 

regio Amsterdam, met daarin combinaties van 

ervaren improvisatoren met jong talent: HAFFAH 

en het XAVIER PAMPLONA ENSEMBLE. Hoe vruchtbaar 

deze kweekvijver is, moge blijken uit het feit dat 

twee musici uit de laatstgenoemde groep voor 

de betaalde serie in 2018 geboekt zijn met eigen 

bands. 

 

Lijbaart-Stadhouders-Rambags 

HOT Trio 
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Publicitair bewandelen we het pad dat we al 

geruime tijd zijn ingeslagen. Zo hebben we nu bij 

ieder concert een (duurzaam) spandoek buiten 

de Vermaning hangen, zodat het winkelend pu-

bliek kan zien dat er iets bijzonders gebeurt in de 

kerk. We hebben kunnen merken dat dit effect 

heeft, en het levert het soms bezoekers op die 

ons nog niet kenden, maar daarna wel blijven ko-

men. Uiteraard blijven we doorgaan met het ma-

ken en verzenden van de digitale Nieuwsbrief en 

is onze aanwezigheid op de sociale media merk-

baar. Het aantal vrienden op Facebook zit rond 

de 1200 en ook op Twitter stijgt het aantal volgers 

gestaag. De lokale pers en de culturele nieuws-

aanbieders zoals Uit de Zaanstreek, De Orkaan, 

Dagblad Zaanstreek en  De Zaankanter houden 

wij op de hoogte. Onze zelfgemaakte affiches 

hangen regelmatig op prominente plekken in de 

gemeente Zaanstad, en via flyers tijdens de con-

certen houden we de bezoekers op de hoogte 

van wat er allemaal nog voor moois gaat komen.  

 

In september namen we deel aan de Zaanse 

Uitmarkt, in de hoop bekender te worden bij een 
Nils van Haften (Einzelgänger) 
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groter en breder publiek. Naast onze stal, met fly-

ers, affiches en filmpjes van geboekte acts op 

onze laptop, boden we het Zaanse publiek een 

idee van het soort jazz dat wij programmeren. De 

groep HUMPH (met programmeur HERMAN TE LOO in 

de gelederen, en co-programmeur JURRIAAN BER-

GER als gast) speelde hiertoe een set op het 

hoofdpodium met muziek van THELONIOUS MONK, 

als voorproefje op de MONKATHON. De stal werd 

bezocht door Zaankanters van alle leeftijden, en 

dus ook jongeren – voor ons de lastigst te berei-

ken bezoekersgroep. In het najaar zagen we 

daardoor gelukkig incidenteel wat meer jongeren 

bij de concerten dan voorheen. Hopelijk zetten 

we hiermee een mooie nieuwe trend in. 

 

Het in 2016 ingezette initiatief ‘Adopteer een 

concert’ is ook in 2017 succesvol gebleken, want 

een aantal vaste bezoekers is zo genereus ge-

weest om ons met een bedrag van 250 euro te 

sponsoren voor een concert van hun keuze. In ruil 

hiervoor konden we ze een speciaal gereser-

veerde stoel, een gesigneerde cd van de groep 

Xavier Pamplona 

Waterland Trio 
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in kwestie en een ontmoeting met de musici bie-

den. Het geeft ons een bijzonder warm gevoel 

dat we zoveel krediet bij ons publiek hebben op-

gebouwd.  
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Statistische gegevens 
Toelichting: JInv= “Jazz Inverdan”, CA=“Come Along”. Bij de JInv-concerten spelen be-

roepsmusici actueel tournee-repertoire. Bij de JInv(CA)-concerten testen ze nieuwe stuk-

ken, of een nieuwe bezetting in een podiumsetting uit. In de JInv(CA)-serie treden ook 

Zaanse amateurmuzikanten en jong talent van hoog niveau op. Voor een JInv-optreden 

ontvangen de musici gages, marktconform voor podia als Jazz Inverdan. Voor de 

JInv(CA)-optredens spelen beide categorieën muzikanten gratis. In de pauze wordt een 

collecte gehouden waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de formaties. 

 

Aantal bezoekers 

De serie verhuizingen van het podium in het 

najaar van 2014 en het voorjaar van 2015 had-

den grote gevolgen voor de bezoekersaantallen. 

De (betaalde) Jazz Inverdan concerten trokken in 

2015 29% minder bezoekers dan het voorgaande 

jaar. Hetzelfde gold in 2016 met nog eens 31%. 

Hetzelfde beeld gaven de cijfers van de (gratis) 

Jazz Inverdan/Come Alongconcerten: in 2015 

was de afname ten opzichte van het voor-

gaande jaar 42% en in 2016 26%. 

 

Het optreden van DIMAMI op 29 maart 2015 

was het eerste van de concerten op het huidige 

podium in De Vermaning aan de Westzijde 80 in 

Zaandam. Na een schuchter begin op de nieuwe 

locatie lijkt het vertrouwen van de bezoekers 
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weer helemaal terug te zijn; de daling in bezoe-

kersaantallen kwam tot stilstand en boog zich om 

in een niet onaanzienlijke groei. Het aantal be-

zoekers van de betaalde Jazz Inverdanconcerten 

steeg in 2017 ten opzichte van het voorgaande 

jaar met maar liefst 23%, maar ook in het aantal 

verkochte seizoenlidmaatschappen was een stij-

ging te constateren. 

 

De aantallen voor de gratis Jazz Inver-

dan/Come Alongconcerten zien er wat anders 

uit, maar dat verdient een toelichting. Deze laat-

ste concerten werden om financiële redenen 

(hoogte van de zaalhuur) niet in het kerkgebouw 

zelf gegeven, maar in het naastgelegen gebouw 

De Vertoeving. Het kerkbestuur had besloten 

deze annex te vervangen door een voorziening 

die meer voldeed aan de tegenwoordige eisen. 

De sloop van het oude gebouw startte in septem-

ber 2017, de verwachting is dat het nieuwe ge-

bouw in april 2018 weer in gebruik genomen kan 

worden. Dit betekende echter dat gedurende de 

tweede helft van 2017 geen Come Alongconcer-

ten gehouden konden worden. Het totaal aantal 
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bezoekers voor deze gratis toegankelijke concer-

ten daalde daarom ten opzichte van het voor-

gaande jaar. Maar er speelt wellicht nog een an-

dere factor die niet goed te duiden is op dit mo-

ment. 

 

Als naar de cijfers van het gemiddeld aantal 

bezoekers per concert wordt gekeken, dan laten 

die in 2017 ten opzichte van 2016 voor  de be-

taalde JInv-reeks een stijging zien van 37%, maar 

die van de gratis JInv/CA een daling van 23%. 

Overigens is ook op de langere termijn een daling 

te zien van het aantal bezoekers van de gratis 

JInv/CA-reeks. Dat is opmerkelijk maar net zo op-

vallend misschien is dat de vrijwillige bijdrage die 

opgehaald wordt bij de gratis JInv/CA-concerten 

per bezoeker opnieuw is gestegen.  

 

De recettes 

Door een niet onaanzienlijke verhoging van 

de tarieven voor de entreeprijzen en de seizoen-

lidmaatschappen in 2015, was de daling van de 

recettes in dat jaar minder groot dan je alleen op 
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basis van de ontwikkeling van de bezoekersaan-

tallen kon verwachten. 2016 gaf opnieuw een 

daling van de recettes te zien, maar het is ver-

heugend om te zien dat in 2017 die ontwikkeling 

niet alleen tot stilstand is gekomen, maar is omge-

bogen in een niet onaanzienlijke stijging van 28%. 

De stijging van de publieksinkomsten per concert 

bedroeg 43%. Het verschil tussen deze twee per-

centages wordt veroorzaakt door de tussentijdse 

tariefsverhogingen. 

 

De concerten 

Als vuistregel voor de jaarlijks te plannen op-

tredens hanteert de stichting een aantal van 

twintig stuks:  tien JInv- en tien JInv/CA-concer-

ten. In de praktijk worden dat er meestal achttien 

á negentien per jaar, maar het kwam ook wel 

voor dat er tweeëntwintig gehaald werden. In 

2017 waren er totaal veertien optredens. Dit la-

gere aantal was het gevolg van de vervanging 

van het naast het eigenlijke kerkgebouw gelegen 

gebouwtje De Vertoeving, waar de gratis toe-

gankelijke JInv/CA-concerten gehouden worden. 
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Deze optredens waren met ingang van septem-

ber door de bouwwerkzaamheden niet meer mo-

gelijk, waardoor het aantal van deze concerten 

in 2017 bleef steken op vijf. 

 

Het best bezochte concert met 62 toeschou-

wers was het nieuwjaarsconcert met een optre-

den van de tienkoppige formatie ALL ELLINGTON 

met een prachtige internationale bezetting. Op 

twee staat het eveneens tienkoppige ICP-OR-

CHESTRA, een formatie die over de gehele wereld 

bekendheid geniet op de podia van de moderne 

geïmproviseerde muziek. Verder mag niet onver-

meld blijven het optreden van het trio van bassist 

WILBERT DE JOODE, de winnaar van de meest presti-

gieuze jazzprijs van Nederland, de BUMA Boy Ed-

garprijs. Het optreden van het DICK DE GRAAF NEW 

QUARTET van 10 december werd wegens sneeuw-

val afgelast. 
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Publiciteit 
 

Schrijvende pers (enkele voorbeelden) 
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Social media 

           

 

 

 

 

 

  

de website facebook 

twitter 
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Enkele affiches 
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Overig 

      

 

 

  
flyer 
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Financieel 
 

 

ALGEMEEN 

 

Na 3 jaar het boekjaar met een negatief 

saldo afgesloten te hebben, sloot Stichting ’t Lab 

2017 af met een licht positief resultaat van €827. 

Ten opzichte van het voorgaande jaar namen de 

uitgaven af met €1.221 (-7%). De dalende ten-

dens van de inkomsten die vorig boekjaar nog 

was waar te nemen boog zich om naar een 

lichte stijging. De inkomsten namen toe met €571 

(+3%). 

 

Zoals gewoonlijk was de post “honoria arties-

ten” de allergrootste uitgavenpost met €10.819 

en neemt daarmee 64% in van het totaal van de 

uitgaven. Op de tweede plaats komt de post 

“overige uitgaven” met €2.834 (17% van alle uit-

gaven, op de derde plaats de post “accommo-

datie” met €2.310 (14% van alle uitgaven). 
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De grootste inkomstenposten waren “subsidies” 

met €10.968 (62% van het totaal van de inkom-

sten), “entreegelden” en “contributie” samen 

met €4.359 (samen vormen zij de recettes: 25% 

van alle inkomsten). 

 

 

UITGAVEN 

 

honoraria artiesten 

Om wat noodzakelijke ruimte te scheppen in 

de post “honoraria artiesten”, nam ‘t Lab een 

drietal maatregelen. 

Op de eerste plaats stapte de stichting voor de 

gages van de muzikanten af van het hanteren 

van het  zogenaamde BIM-tarief dat gebaseerd is 

op alleszins redelijke beloningsafspraken die lang 

geleden gemaakt waren tussen de vertegen-

woordigingen van beroepsmuzikanten en de lan-

delijke podia voor geïmproviseerde muziek. 

Op de tweede plaats droeg het vaker contracte-

ren van kleinere formaties bij aan een beperking 

van de uitgaven. 
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Op de derde plaats werd nog meer dan voor-

heen gebruik gemaakt van aanbiedingen. 

Een en ander had resultaat, waardoor er weer 

wat ruimte ontstond voor de post “honoraria ar-

tiesten” en voor 2017 was er weer een lichte stij-

ging in de kosten voor de gages te zien. 

 

Accommodatie 

Net als in de voorgaande drie jaren daalden 

in 2017 de kosten voor de accommodatie Deze 

keer heeft dat hoofdzakelijk te maken met de 

herbouw van de Vertoeving. Daarin werden de 

Come Alongconcerten gehouden, wat in ver-

band met de bouwwerkzaamheden vanaf sep-

tember niet meer mogelijk was. 

 

Overige uitgaven 

De post “overige uitgaven” wordt, evenals in 

2016, voor het grootste deel gevormd door de 

kosten voor de inkoop van het buffet (zie INKOM-

STEN/verkoop) en de vrijwillige publieksbijdragen 

(zie INKOMSTEN/overige inkomsten). 
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INKOMSTEN 

 

Subsidies 

De stichting kan haar activiteiten niet ont-

plooien zonder subsidie. Al jaren lang ondersteu-

nen Gemeente Zaanstad en het Nederlands 

Fonds voor de Podiumkunsten financieel in be-

langrijke mate de optredens in de serie Jazz Inver-

dan. De concerten in de tweede serie (Jazz Inver-

dan/Come Along) moeten zichzelf bedruipen (zie 

hiernaast). 

 

Recettes 

Na een forse afname van de recettes gedu-

rende de laatste paar jaar is voor 2017 weer een 

lichte stijging te zien, zonder dat de tarieven wer-

den verhoogd. Onder recettes vallen zowel de 

lidmaatschappen als de kaartverkoop. De eer-

dere daling van de recettes waren het gevolg 

van de terugloop van de bezoekersaantallen 

door de opeenvolgende verhuizingen in korte tijd 

in het seizoen 2014/2015. Het is goed om te con-

stateren dat die negatieve tendens in 2017 weer 

werd omgebogen in een groei van het aantal 

TOELICHTING SUBSIDIES 

Stichting ‘t Lab organiseert twee series van elk tien concerten. 

 

In de eerste serie (“Jazz Inverdan”) spelen beroepsformaties te-

gen tarieven die voor podia als Jazz Inverdan gangbaar zijn. 

Voor deze serie worden de subsidie-inkomsten ingezet. 

 

In de tweede serie (“Jazz Inverdan/Come Along”) spelen forma-

ties zonder dat daar een vergoeding van de kant van de stich-

ting tegenover staat. De formaties ontvangen de gehele op-

brengst van de collecte die tijdens het concert wordt gehou-

den. 

Het betreffen vaak “try-outs” van professionele formaties of op-

tredens van amateurformaties en/of jong talent van hoog ni-

veau. Deze serie is in principe kostenneutraal. Hier worden geen 

subsidie-inkomsten voor ingezet. 
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bezoekers voor de betaalde concerten met 25%. 

In belangrijke mate lag dat aan de groei van het 

aantal bezoekers per concert met 37%. Daar-

naast hielp een tussentijdse pittige verhoging van 

de tarieven voor de entree en lidmaatschappen, 

die jarenlang ongewijzigd waren gebleven. 

 

Contributie lidmaatschappen 

Het aantal lidmaatschappen schommelt al 

een aantal jaren rond de 20. De verhuizingen lij-

ken daar geen invloed op te hebben gehad. In 

2017 lag het aantal lidmaatschappen circa 20% 

hoger dan het gemiddelde van de laatste jaren. 

De verhoging van het tarief voor de lidmaat-

schappen lijkt geen negatieve invloed te hebben 

gehad op het aantal geregistreerde leden. Het 

totaal van de inkomsten hieruit zijn dan ook ge-

stegen. 

 

Verkoop 

Voordat de stichting in maart 2015 de activi-

teiten naar De Vermaning verplaatste, werd door 

de uitbater van Serah Artisan (en later De Kleine 
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Waarheid en Grooswijk) na afloop van de con-

certen een buffet aangeboden aan de muzikan-

ten (gratis) en bezoekers (tegen betaling). Die 

buffetten werden zeer op prijs gesteld door met 

name de artiesten, maar zeker ook door de be-

zoekers. Uiteindelijk leverde het de stichting good-

will op bij de muzikanten, en klantenbinding met 

een groep vaste bezoekers. 

Na de verhuizing naar De Vermaning besloot de 

stichting daarom de buffetten te handhaven en 

(via een cateraar) in eigen beheer te nemen. De 

post "verkoop" betreft in zijn geheel de verkoop 

van de buffetten. 

De musici krijgen nog steeds de maaltijd gratis 

aangeboden. Zij zorgen voor het minimale aantal 

van 10 couverts dat de cateraar als leverings-

voorwaarde stelt. Op de verkoop aan de bezoe-

kers zit een kleine winst (ca. 11%) 

 

Giften 

Voor 2016 zijn deze geheel het resultaat van 

de door de stichting in 2015 gestarte actie "Adop-

teer een Concert". 
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Overige inkomsten 

"De post “Overige inkomsten” betreft geheel 

vrijwillige publieksbijdragen. Dit zijn de opbreng-

sten van de collectes tijdens de Jinv(CA)-concer-

ten die direct in zijn geheel overgedragen wor-

den aan de muzikanten. 
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