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  Stichting ’t Lab 
Jaarverslag 2015 
Inhoudelijk 

 
 

van 8 maart (met het Vandoorn/Vanvugt 
Quartet) werd Grooswijck op last van de dienst 
Handhaving van de Gemeente Zaanstad gesloten, 
omdat de vergunning niet overeenkwam met de 
activiteiten in het pand. Het geplande concert 
hebben we moeten afgelasten, en er moest 
worden uitgekeken naar een andere locatie. Die 
werd gelukkig snel gevonden in de vorm van de 
Doopsgezinde Vermaning aan de Westzijde 80 in 
Zaandam. Het feit dat daar reeds een klassieke 
concertserie (Nieuwe Huysconcerten) en een 
folkprogrammering (Roots aan de Zaan) 
onderdak hadden, was een extra stimulans om er 
neer te strijken.  
 

Na het noodgedwongen vertrek uit Serah Artisan 
in de herfst van 2014 had Stichting ’t Lab zich een 
rustiger 2015 voorgesteld. Niets bleek minder 
waar. In februari verlieten we onze tijdelijke 
locatie in het voormalige restaurant De Kleine 
Waarheid aan Klauwershoek in Zaandam om mee 
te gaan met Cees Beumer, die ons al jarenlang in 
Serah Artisan van dienst was geweest. In het 
clubhuis van motorclub Mozamo aan de 
Wezelstraat in Koog aan de Zaan startte hij een 
nieuwe zaak, onder de naam Grooswijck. 
Enthousiast gingen wij van start op de nieuwe 
locatie, en met een speciaal Grooswijck Festival 
met lokale acts (Humph, The Electric Mandolin 
Madmen en Skunkaholic) wisten we een flink 
publiek kennis te laten maken met onze doorstart.  
Helaas bleek ook hier niet alles zo te verlopen als 
wij hadden gehoopt. Drie dagen voor ons concert 

Het traditionele 
Nieuwjaarsdag- 
concert deze 
keer met het trio 
van de 
Portugese 
zanger/gitarist 
FERNANDO 
LAMEIRINHAS. 
(foto Ben 
Bahlmann) 
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Bij het eerste concert, van het trio DiMaMi op 29 
maart, konden we constateren dat de Vermaning 
ons een sfeervolle ambiance en een uitstekende 
akoestiek biedt. Helaas waren maar een 
handjevol liefhebbers op het eerste concert 
afgekomen. Waren we door alle verhuizingen 
publiek kwijt geraakt? We vreesden het ergste. 
Gelukkig bleek bij de daaropvolgende concerten 
(de ‘Vogel Vrij Tour’ rond de jubilerende drummer 
John Engels en het MulliganBakerProject van de 
Zaanse saxofonist JanWillem van der Ham) de 
kerkzaal wel weer prettig vol te zitten. 
 

Behalve een 
uitstekende piano biedt 
de Vermaning ons nog 
een ander bijzonder 
instrument: het 
Künckelorgel uit 1782. 
Daarom hebben wij 
pianist/componist Guus 
Janssen gevraagd om 
het in een speciaal 

concert op 25 oktober te komen bespelen. Janssen 
heeft immers een verleden als kerkorganist. In 
duo met drummer Han Bennink zorgde hij voor 
een van de uitzonderlijkste concerten uit de 
geschiedenis van Stichting ’t Lab. Het publiek 
heeft het er nu nog over. Het is zeker een initiatief 
dat navolging zal krijgen. 
 
Omdat de naam van onze concertserie, Jazz in 
Serah, niet meer voldeed, besloten we om onze 
fans te vragen om een nieuwe naam te bedenken. 
Er kwamen veel suggesties met ‘Jazz’ en ‘Zaan’ in 
de naam. Die vielen af omdat er reeds een 
concertserie JazzZaan in het Zaantheater bestaat 
en er ook al een programma op Zaanradio is dat 

De jonge Zaanse 
formatie 
SKUNKAHOLIC in 
Grooswijck. 
(foto Ben 
Bahlmann) 

Toetsenist 
GUUS 
JANSSEN 
met uiterst 
moderne 
jazzimprovi- 
saties op het 
18e-eeuwse 
Künckel 
kerkorgel 
van De 
Vermaning. 
(foto Fred 
Mulder) 
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die titel draagt. Verwarring zou dan voor de hand 
liggen. Uit eigen gelederen kwam toen de 
suggestie ‘Jazz Inverdan’. Het Zaanse woord 
‘inverdan’ betekent ‘iets van de weg af gelegen’. 
Dat geldt voor onze nieuwe locatie, maar ook 
voor de muziek die wij programmeren. Die volgt 
immers niet de gebaande paden. 
 
We hopen dat de nieuwe naam snel zal beklijven, 
en we hebben de naam van onze website 
(www.jazzinverdan.nl)  en het mailadres 
(info@jazzinverdan.nl) uiteraard aangepast. De 
naam van onze Facebookpagina bleek minder 
makkelijk te veranderen, maar we wilden onze 
ruim 1100 vrienden ook niet kwijtraken. We 

bezinnen ons wat dat betreft op de opties. De 
mailinglijst van onze (min of meer 
tweewekelijkse) nieuwsbrief groeit gestaag en 
ook verwelkomen we steeds meer volgers op 
Twitter. De lokale pers en de culturele 
nieuwsaanbieders zoals Uit de Zaanstreek, 075.nu 
en De Orkaan houden wij op de hoogte. Onze 
zelfgemaakte affiches hangen op steeds meer 
prominente plekken in de gemeente Zaanstad, en 
via flyers tijdens de concerten houden we de 
bezoekers op de hoogte van wat er allemaal nog 
voor moois gaat komen. 
 
Ten slotte vond in de gelederen van Stichting ’t 
Lab in het najaar een personele wijziging plaats. 
Eric Boeren kon zijn werkzaamheden als co-
programmeur niet langer combineren met zijn 
eigen activiteiten. Als vervanger hebben wij 
pianist en voormalig stadscomponist van 
Zaanstad, Jurriaan Berger, bereid gevonden om 
zijn plaats in te nemen. Wij zijn ervan overtuigd 
dat hij een frisse, creatieve toevoeging voor onze 
programmering zal blijken te zijn. 
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Het kwartet van de Zaanse saxofonist/componist JANWILLEM VAN DER HAM. 
(foto Ben Bahlmann) 

Levende legende JOHN ENGELS met BARNICLE BILL XL op tournee t.g.v. zijn 80e 
verjaardag. 
(foto Ben Bahlmann) 

Het kwartet van de Amerikaanse saxofonist MICHAEL MOORE. 
(foto Ben Bahlmann) 
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De verplaatsing van de activiteiten van Stichting ’t 

Lab in september 2007 naar Serah Artisan aan de 

Damstraat in Zaandam,  luidde ook de introductie 

in van een tweede concertreeks: de gratis 

toegankelijke Come-Along optredens. 

Twee jaar later, in 2009 begon de Stichting met 

het systematisch bijhouden van cijfers en getallen 

die iets zouden kunnen zeggen over de 

ontwikkelingen die zich aftekende.  Daaruit blijkt 

o.m. het volgende. 

Het totaal aantal bezoekers in 2009 bedroeg 583. 

De Come Along-concerten, die vrij toegankelijk 

zijn namen daarvan 485 bezoekers voor hun 

rekening; de andere serie waarvoor een 

entreeprijs wordt geheven slechts 98. 

Sinds dat jaar tekende zich een stijging van de 

bezoekersaantallen af die zich doorzette tot 2013. 

Het totaal aantal bezoekers bedroeg in dat jaar 

1.009, in 4 jaar tijd een groei van maar liefst 73%! 

Statistische gegevens 
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In die periode deed zich een andere opmerkelijke 

ontwikkeling voor. Maakte in 2009 de Come 

Alongbezoekers nog 83% uit van het jaartotaal, in 

2013 was dat gedaald naar 59%, ten gunste van 

de bezoekersaantallen van de serie waarvoor een 

entreeprijs geheven wordt, die steeg van 17% in 

2009 naar 41% in 2013. Deze ontwikkeling zette 

zich voort tot en met 2015. 

De sterke groei van het totaal aantal bezoekers 

sinds 2009 stokte in 2014, hoewel die van het 

aandeel betalende bezoekers in dat jaar nog 

steeds bleef doorstijgen (+17% t.o.v. het 

voorgaande jaar). 

In het najaar van 2014 moesten de concerten 

voor de eerste keer in, wat later bleek een serie 

van drie, plotseling verhuizen. Mogelijk is de lichte 

terugval van het totaal aantal bezoekers (-3%) in 

dat jaar daar aan toe te schrijven. Toen in 2015 

nog eens twee gedwongen verhuizingen op stel 

en sprong volgden, zette die terugval zich door tot 

een dramatische -37% ten opzichte van 2014. 

Daarmee was praktisch weer het startpunt  van 

2009 bereikt. Daarbij moet opgemerkt worden 

dat in 2015, in de hectiek van de gedwongen 

verhuizingen 2 geplande concerten geen 

doorgang konden vinden. 

De best bezochte concerten waren in 2015 dat op 

nieuwjaarsdag met het trio van de Portugese 
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zanger/gitarist Franando Lameirinhas (69 

bezoekers) en het optreden van de jubilerende 

levende legende drummer John Engels op 26 april 

(57 bezoekers). 

Uitgangspunt is om per seizoen twintig concerten 

te organiseren, in elke serie tien. Het is misschien 

nog goed om te vermelden dat de (gratis 

toegankelijke) Come Alongconcerten in 2007 

geïntroduceerd konden worden dankzij het feit 

dat de zalenverhuurder de Sichting flink 

sponsorde. Daar kwam in 2015 een einde aan met 

de verhuizing naar de huidige locatie: de 

Doopsgezinde Vermaning aan de Westzijde in 

Zaandam. 

De hiervoor geschetste ontwikkelingen hadden 

natuurlijk hun weerslag op de financiën van de 

Stichting. De publieksinkomsten daalden fors, 

evenals die van de sponsoring, waardoor een 

groter aandeel van de kosten voor rekening van 

de stichting kwam, zoals de zaalhuur voor de 
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Come Alongconcerten en huur/stemmen van de 

vleugel en huur van geluidsversterking. 

Dat had gevolgen voor de tarieven van de 

publieksinkomsten. Met ingang van het seizoen 

20125/2016 steeg het lidmaatschap met 43% van 

€35 naar €50 per jaar, en de toegangsprijzen met 

20% van €15 naar €18. Daarnaast kunnen grotere 

formaties slechts bij hoge uitzondering geboekt 

worden. 
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  De affiches 
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Social media 

de website facebook 

twitter 
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  Overig 

 

flyer 

2-wekelijkse 
digitale 

nieuwsbrief 
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Stichting ’t Lab 
Jaarverslag 2014 
Financieel 

 
 
Stichting ’t Lab sloot 2015 af met een negatief 

jaarresultaat (-€3.702), waardoor (evenals in 

2014) de reserves flink moesten worden 

aangesproken. Die lieten dat nog toe, maar bij 

een ongewijzigd beleid komt de bodem van de 

schatkist binnen niet al te lange tijd onvermijdelijk 

in zicht. Wellicht zal de stichting genoodzaakt zijn 

om geen grotere formaties en bijzondere groepen 

uit te nodigen om te besparen op de post 

honoraria artiesten. 

Het verschil komt geheel voor rekening van de 

inkomsten, die zo’n €6.000 lager waren dan het 

voorgaande jaar. De belangrijkste oorzaken 

daarvan waren een drastisch lager 

bezoekersaantal, waarschijnlijk als gevolg van de 

opeenvolgende verhuizingen en het wegvallen 

van sponsor Serah Artisan (i.c. Cees Beumer). 

In september 2015 was de stichting daarom 

genoodzaakt tot een forse verhoging van de 

entreegelden en lidmaatschappen met ingang 

van het nieuwe seizoen 2015/2016. De eerste  

werden met 20% verhoogd (van €15 naar €18), de 

tweede zelfs met ruim 40% (van €35 naar €50). 

De verwachting is dat, sinds de concerten in 

rustiger vaarwater zijn gekomen met het podium 

van de Doopsgezinde Vermaning, de 

bezoekersaantallen in de loop van de jaren weer 

zullen stijgen. 

Begin 2016 is de stichting gestart met een actie 

onder de noemer “Adopteer Een Concert”. 

Personen, bedrijven, instellingen worden daarmee 

uitgenodigd om een wezenlijk deel van de kosten 

van voor zijn/haar rekening te nemen van een van 

de geplande concerten. De eerste reacties op deze 

oproep zijn al binnen. 
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