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Zoals alle culturele organisaties had Stich-

ting ‘t Lab in 2020 te maken met de maatrege-

len ten gevolge van de coronacrisis. 

We begonnen het jaar voortvarend met 

een forse band op het podium van de Verma-

ning. Het 13-koppige New Rotterdam Jazz Or-

chestra, uitgebreid met een spoken word artist 

luidde het nieuwe jaar in toen COVID-19 nog 

een kort nieuwsbericht uit China was. We kre-

gen veel positieve reacties van het publiek dat 

in groten getale was gekomen. ‘Leuk dat jullie 

je nek uitsteken met zo’n programma, het was 

fantastisch,’ was een van de commentaren die 

we hoorden.    

Ook het concert op 2 februari van het trio 

Reijseger/Fraanje/Sylla, dat veel wereldmuziek 

in zijn improvisaties verwerkt, viel in goede 

aarde. De Senegalese zanger Mola Sylla maakt 

optimaal gebruik van de akoestiek van de kerk, 

door ook vanaf het balkon zijn zang over het 

publiek uit te storten. Het was weer zo’n 

Inhoudelijk 

Over stichting ’t Lab 
 

‘t Lab organiseert concerten met jazz- en moderne geïmproviseerde 

muziek onder de naam “Jazz Inverdan”. De optredens vinden 

plaats  in de Doopsgezinde Vermaning, Westzijde 80, 1506 EG ZAAN-

DAM. 

Per seizoen vinden 10 concerten plaats met beroepsmuzikanten die 

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

wereld). Zij spelen actueel materiaal dat ze ook op hun tournees 

langs andere podia in binnen- en buitenland laten horen. Voor deze 

serie wordt een entreeprijs gehanteerd. 

 

In de tabellen met 5-jaarlijkse overzichten wordt nog een andere se-

rie weergegeven: “Jazz Inverdan/Come Along”. ’t Lab organi-

seerde deze serie tot het seizoen 2017/2018`. Daarin speelden be-

roepsmusici muziek waarvan “de verf nog niet helemaal droog 

was”, klaar voor het podium, maar nog met bramen die in het con-

tact met het publiek afgeslepen werden, of die gaandeweg mis-

schien wel onmisbaar bleken te zijn. 

In deze serie kregen ook 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 was gra-

tis toegankelijk en werd gehouden in de oude Vertoeving, de annex 

van De Vermaning. Deze annex werd in 2017 gesloopt en vervan-

gen door een horecagelegenheid waar deze optredens niet meer 

mogelijk waren. De serie Jazz Inverdan/Come Along stopte daar-

mee. 
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NEW ROTTERDAM JAZZ ORCHESTRA 

De Italiaanse accordeonist 
SIMONE BOTASSO 
(New Rotterdam Jazz Orchestra)  

 

 

  

moment dat we ons konden verheugen op 

zo’n unieke locatie te kunnen programmeren. 

In het derde concert, van Mixing Memory 

And Desire (op 1 maart), onder leiding van de 

Zaanse (bariton)saxofonist Jan Willem van Der 

Ham, liet de groep horen hoe ze muzikaal ge-

groeid zijn sinds Come Along. In deze serie, die 

we tot 2017 runden, boden we professionele 

gezelschappen de gelegenheid om nieuw re-

pertoire uit te proberen. Als dat repertoire dan 

tot wasdom is gekomen, is een belangrijk doel 

van die serie voor ons bereikt. En met tevreden-

heid konden we vaststellen dat dit bij Mixing 

Memory And Desire zeker het geval was. He-

laas hebben we na de verbouwing van De Ver-

toeving (in 2018) moeten besluiten dat de ge-

noemde serie in de nieuwe omstandigheden 

niet meer volgens onze eisen gerealiseerd kon 

worden. 

Op 5 april hadden we een optreden ge-

pland van het New World Quartet van contra-

bassist Egon Kracht. Helaas was de intelligente 

lockdown toen inmiddels van kracht geworden 

en moesten we dit concert afgelasten. Het-

zelfde gold voor Glerum Omnibus (3 mei) en 

het Ad Colen Quintet (7 juni). We hebben met 
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de getroffen groepen zo snel mogelijk afspra-

ken gemaakt om de afgelaste concerten op-

nieuw te plannen. Want geboekt is geboekt, zo 

vinden wij. De muzikanten hadden al genoeg 

te lijden onder de coronacrisis.  

Na de zomer, en de inmiddels afgekon-

digde versoepeling van de maatregelen, kon-

den we op 6 september van start met het ver-

plaatste concert van het Ad Colen Quintet. De 

groep, die nog tamelijk onbekend is, gaven we 

graag de kans om te bewijzen waarom dat on-

terecht is. Het publiek, dat blij was om na zo-

veel maanden weer eens livemuziek in de Ver-

maning te horen, had lovende woorden voor 

de muziek van Colen, gebaseerd op vogelge-

zang. En als organisatie zagen we ons gesterkt 

in de kracht van onze programmering. Het pu-

bliek heeft inmiddels zoveel vertrouwen in ons 

dat men ook op minder bekende groepen af-

komt. 

Op 4 oktober mochten we met het ICP Or-

chestra een internationaal topensemble op ons 

podium verwelkomen. In dubbel opzicht werd 

dit concert echter getekend door de corona-

crisis. Van de tien musici die normaal op het 

podium staan, waren er drie niet in staat om 

REIJSEGER/FRAANJE/SYLLA 

De Senegalese zanger/percussionist MOLA SYLLA 
(Reijseger/Fraanje/Sylla) 
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vanuit het buitenland naar Nederland te reizen, 

en was een vierde met milde klachten thuis ge-

bleven. Ook waren we genoodzaakt om het 

concert in tweeën te splitsen om tweemaal het 

toegestane maximum van 30 bezoekers de ge-

legenheid te geven om te komen luisteren. 

Hiermee was het concert overigens geheel uit-

verkocht en moesten we de nodige liefhebbers 

teleurstellen. Muzikaal had het optreden totaal 

niet te lijden onder de omstandigheden, want 

de kracht van improviserende musici ligt juist in 

het omgaan met onverwachte situaties. 

Het omgaan met de maatregelen (ander-

halve meter afstand tussen de stoelen, mond-

kapjes op tot bezoekers op hun plek zaten, 

aparte in- en uitgang, kaartverkoop vooraf) 

ging ons goed af, al hadden we natuurlijk liever 

een volle zaal zonder beperkingen en een vol-

ledig ensemble gehad. 

Ook de twee laatste concerten van het 

jaar, met de winnaar van de Buma Boy Edgar-

prijs 2019, Jasper Blom (op 1 november) en de 

afscheidstournee van gitariste Corrie van Bins-

bergen (op 6 december) moesten we met 

twee sessies inplannen. Dat had tot gevolg dat 

MIXING MEMORY AND DESIRE 
met de Zaanse saxofonist JANWILLEM VAN DER HAM 

AD COLEN QUINTET 
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het laatste concert wederom (bijna) uitver-

kocht was. 

 

Muzikaal had het concert van het ICP Or-

chestra nog een bijzonder gevolg. De pianist 

van de groep, Guus Janssen, heeft een enorme 

ervaring als organist, en grijpt in de Vermaning 

graag de kans aan om het orgel in de kerk te 

gebruiken. Hij is dermate gecharmeerd van het 

instrument dat hij besloot om een album met 

solo-orgelstukken op te nemen in Zaandam. In 

november kon hij (onder auspiciën van Stich-

ting ’t Lab) met de Doopsgezinde Gemeente 

afspraken maken voor zulke opnamen. Inmid-

dels staat de release van het album gepland 

voor het voorjaar van 2021. 

 

We kijken met bijzonder gemengde ge-

voelens terug op het jaar 2020. Artistiek mogen 

we spreken van een geslaagd programma 

(met de genoemde extra punten). Bovendien 

zien we ons door de toenemende publieke be-

langstelling gesterkt in de uitgangspunten voor 

de programmering. We kiezen niet voor de 

grootste gemene deler, of de weg van de min-

ste weerstand, maar voor eigenzinnige, tot de 

ICP ORCHESTRA 

De in Zaandam opgegroeide 
drummer HAN BENNINK 
(ICP Orchestra) 
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verbeelding sprekende muziek. We willen 

graag onze nek uitsteken door bijzondere pro-

jecten en onbekendere groepen de ruimte te 

geven. Dat levert ons niet alleen waardering 

op van het publiek, maar ook van de muzikan-

ten zelf en van het Nederlands Fonds Podium 

Kunsten (NFPK). We citeren nogmaals wat de 

beoordelingscommissie in 2019 vond van onze 

programmering: ‘De commissie vindt dat de 

plannen van ’t Lab voor 10 concerten mo-

derne jazz en geïmproviseerde muziek getuigen 

van een duidelijk artistiek uitgangspunt. De 

aanvrager staat voor vooruitstrevende en 

avontuurlijke jazz- en improvisatiemuziek, met 

een deskundig oog voor kwaliteit.’ 

JASPER BLOM QUARTET ft HARMEN FRAANJE 
(Jasper Blom Boy Edgarprijswinnaar 2019) 

 

VANBINSBERGEN PLAYSTATION 
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Aantal bezoekers 

 

Na een aantal seizoenen met opeenvol-

gende verhuizingen was op 29 maart 2015 het 

eerste concert op het huidige podium in De 

Vermaning aan de Westzijde 80 in Zaandam. 

Na een schuchter begin op de nieuwe locatie 

keerde het vertrouwen van de bezoekers weer 

terug; de daling in bezoekersaantallen in de 

voorgaande jaren kwam tot stilstand en boog 

zich om in een niet onaanzienlijke groei. Het 

aantal bezoekers van de betaalde JInv-con-

certen steeg in 2017 ten opzichte van het voor-

gaande jaar met maar liefst 23%, en in 2018 

met nog eens 42%. Dat beeld wordt enigszins 

vertekend doordat in 2017 in deze serie 9 

Toelichting: JInv= “Jazz Inverdan”, CA=“Come Along”. De CA-serie is 
m.i.v. seizoen 2017/2018 beëindigd omdat De Vertoeving (de annex 
van De Vermaning) waar deze optredens plaatsvonden een horeca-
bestemming kreeg. In 2019 is bij uitzondering nog een CA-concert in-
gelast  i.h.k.v. het Cultuurweekend Zaans.nl. Dit concert is niet opgeno-
men in de statistieken. 

Statistische gegevens 
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concerten op het programma stonden. In 2018 

waren dat er 11. Een zuiverder vergelijking is die 

van de bezoekersaantallen per concert. Daar 

bedroeg de stijging voor de JInv-concerten in 

2017 37% en in 2018 nog steeds maar liefst 16%. 

In 2019 waren de cijfers weer wat lager. T.o.v. 

het voorgaande jaar 14% minder (358 i.p.v. 

414). In 2020 daalde dat aantal verder naar 

318, maar gelet op de gemiddelde bezetting is 

dat hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de co-

ronaproblemen waardoor we genoodzaakt 

waren drie van de geplande tien optredens 

niet door te laten gaan. Opmerkelijk is wel dat 

het gemiddeld aantal bezoekers per optreden 

in 2020 steeg met 40% ten opzichte van het 

voorgaande jaar. 

 

Na 2017 werden er geen Jazz Inverdan 

(Come Along) concerten meer gegeven. Die 

werden in de annex De Vertoeving gehouden, 

maar met de nieuwe bestemming die het na 

de sloop en herbouw kreeg, was daar geen 

plaats meer voor. Voortzetting van deze serie in 

de Vermaning was geen optie, omdat de Stich-

ting daarvoor huur moet betalen, waardoor de 
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CA-optredens niet kostenneutraal georgani-

seerd kunnen worden. 

 

 

De recettes 

 

De afgelopen vijf jaar varieerde het aan-

tal optredens tussen de 11 en 7, het laatste in 

2020 als gevolg van de corona. Dat heeft na-

tuurlijk gevolgen voor het totaal aantal toe-

schouwers en de recettes. 2018 liet een piek in 

de recette-inkomsten zien (€6.520). Het optre-

den van het Benjamin Herman Quartet was 

daarop van invloed. De grote bekendheid van 

de oud-Zaankanter zorgde voor een bezoe-

kersaantal van bijna honderd. Maar er waren 

dat jaar nog twee bovengemiddeld goed be-

zochte optredens van formaties die ook bij het 

grotere publiek bekend zijn: het nieuwjaarscon-

cert van The Ploctones en het optreden van 

trompettist Eric Vloeimans (met accordeonist 

Will Holshouser). 

Misschien opmerkelijk is dat, ondanks de 

coronamaatregelen, de recette-inkomsten 

over 2020 slechts 4% (ongeveer €200) lager wa-

ren dan het voorgaande jaar. En de 
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gemiddelde recette-inkomsten per optreden 

waren zelfs ruim hoger (€721) een stijging van 

maar liefst 51%.  

 

De conclusie is dat het jaar 2017 een keer-

punt was in de daling van de bezoekersaantal-

len en de recette-opbrengsten in de voor-

gaande jaren als gevolg van verhuizingen.  

 

 

De concerten 

 

Als vuistregel voor de jaarlijks te plannen 

optredens hanteerde de stichting tot het sei-

zoen 2017/2018 een aantal van twintig stuks: 

tien JInv- en tien JInv/CA-concerten. In de 

praktijk werden dat er meestal achttien á ne-

gentien per jaar, maar het kwam ook wel voor 

dat er tweeëntwintig gehaald werden. In 2017 

waren totaal veertien optredens. Dit lagere 

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 wor-

den. Deze optredens waren met ingang van 

september door de bouwwerkzaamheden niet 
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meer mogelijk, waardoor deze concerten in 

2017 bleef steken op vijf stuks. Met ingang van 

het seizoen 2017/2018 zijn de (kostenneutrale) 

JInv(CA)-concerten gestopt en plant ’t Lab 

jaarlijks tien Jazz Inverdanoptredens met uitslui-

tend beroepsformaties. 

 

Het best bezochte optreden met 58 toe-

schouwers was dat van het internationaal be-

kende ICP Orchestra op 4 oktober, maar ook 

Vanbinsbergen Playstation en het nieuwjaarscon-

cert van het New Rotterdam Jazz Orchestra 

scoorden goed, alle drie behorende tot de gro-

tere formaties. 
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Social media 

facebook 

website 

twitter 
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7 juni 
 

 
AD COLEN 
QUINTET 
 
 
 
 
 
AFGELAST/VERPLAATST 
I.V.M. CORONA 

3 mei 
 

 
GLERUM 
OMNIBUS 
 
 
 
 
 
AFGELAST I.V.M. CORONA 

5 april  
 

 
NEW WORLD 
QUARTET 
 
 
 
 
 
AFGELAST I.V.M. CORONA 
 

  
affiches 
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ALGEMEEN 

 

2019 liet een ongebruikelijk groot negatief jaarre-

sultaat zien (-€3.434). Dat was het gevolg van een 

computerstoring waardoor de subsidieaanvraag bij het 

Nederlands Fonds Podium Kunsten (NFPK) te laat werd 

ingediend. Gelukkig beschikten we over voldoende re-

serves die daarvoor aangesproken konden worden. 

Het betekende ook dat we de ambities voor dat jaar 

drastisch moesten bijstellen. 

Het positieve jaarresultaat van 2020 (+€4.445) 

maakte 2019 weer goed. Daar speelde de extra coro-

nasubsidies van het NFPK weer een grote rol in. 

De grootste uitgavenposten waren “honoraria ar-

tiesten” met €9.456 (75% van alle uitgaven), “overige” 

met €1.255 (10%) en als derde “accommodatie” met 

€875 (7%).  

De grootste inkomstenposten waren “subsidies” 

met €11.731 (69% van alle inkomsten) en “recettes” 

met €5.047 (30% van de inkomsten).  

 

Financieel 
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UITGAVEN 

 

Honoraria/gages artiesten 

Ondanks dat door de corona drie van de ge-

plande tien optredens niet door konden gaan, werd er 

in 2020 wat meer aan honoraria/gages van de forma-

ties uitgegeven (€347) dan het voorgaande jaar. Dat 

was grotendeels te danken aan het programmeren 

van grotere en duurdere formaties wat mogelijk was 

door de extra subsidies die door het NFPK ter beschik-

king werden gesteld aan de Nederlandse podia om 

de coronaperikelen op te vangen.  Voorbeelden daar-

van zijn het internationaal grote bekendheid genie-

tende ICP Orchestra en Vanbinsbergen Playstation.  

 

Accommodatie 

De afname van de uitgaven voor de accommo-

daties waren uiteraard het gevolg van het afgelasten 

van drie van de tien optredens als gevolg van corona 

en het gegeven dat ’t Lab de zaal per optreden kan 

huren. 

 

Overige uitgaven 

De post “overige uitgaven” (€1.255) bestaat voor 

het grootste deel uit de kosten van de maaltijd die we 

na afloop aan de formaties aanbieden. Daarmee zijn 
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we in 2017 mee begonnen als compensatie voor de 

structurele verlaging van de gages. We stapten toen 

af van het zogenaamde BIM-tarief (afspraken tussen 

de Nederlandse podia en de vertegenwoordigers van 

de musici). Een maaltijd vonden we billijk omdat de 

optredens bij ons altijd aan het einde van de middag 

gehouden worden. De musici hoeven dan niet met 

een lege maag naar huis of naar een direct volgend 

optreden te rijden. 

 

 

INKOMSTEN 

 

Subsidies 

De stichting kan haar activiteiten niet op dit 

hoge niveau ontplooien zonder subsidie. Al jarenlang 

ondersteunen Gemeente Zaanstad en het Nederlands 

Fonds voor de Podiumkunsten financieel de optredens 

in de serie Jazz Inverdan.  

 

Recettes 

Na een forse afname van de recettes gedu-

rende de laatste paar jaar lieten 2017 en 2018 stijging 

zien, zonder dat de tarieven werden verhoogd. In 2019 

en 2020 daalden de recettes echter weer  

TOELICHTING SUBSIDIES 

Stichting ‘t Lab organiseert per seizoen tien concerten onder de 

naam “Jazz Inverdan”. Daarin spelen beroepsformaties tegen tarie-

ven die voor podia als Jazz Inverdan gangbaar zijn. Voor deze serie 

worden de subsidie-inkomsten ingezet. 

 

Tot het seizoen 2017/2018 was er nog een de tweede serie onder de 

naam “Jazz Inverdan/Come Along”. Die is toen beëindigd in ver-

band met de functiewijziging van de annex “De Vertoeving” (zie 

het kader op pagina 3). De formaties traden daar tegen de op-

brengst van een collecte op en daarom was er geen inzet van sub-

sidiemiddelen noodzakelijk. 
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Onder recettes vallen zowel de lidmaatschap-

pen als de kaartverkoop. De eerdere daling van de re-

cettes was het gevolg van de terugloop van de be-

zoekersaantallen door de opeenvolgende verhuizin-

gen in korte tijd in het seizoen 2014/2015. Het is goed te 

constateren dat die negatieve tendens sinds 2017 

weer omboog in een groei van het aantal bezoekers 

voor de betaalde concerten, in 2017 met 23% en in 

2018 met nog eens 42%. In belangrijke mate lag dat 

aan de groei van het aantal bezoekers per concert 

met respectievelijk 37% en 16%. Daarnaast hielp een 

tussentijdse pittige verhoging van de entree en lid-

maatschappen, die jarenlang ongewijzigd waren ge-

bleven. 2019 laat weer een lichte daling van het aan-

tal bezoekers zien t.o.v. het voorgaande jaar. De ver-

klaring daarvoor is te vinden in het optreden van het 

Benjamin Herman kwartet op 3 juni 2018 dat erg goed 

bezocht werd. Bij vergelijking van 2019 met 2017 (i.p.v. 

2018) is er nog steeds een lichte stijging te constateren. 

De recette-inkomsten van 2020 waren maar weinig la-

ger dan van het jaar daarvoor. Het door de coronape-

rikelen moeten afgelasten van drie van de tien optre-

dens die normaal elk jaar gepland staan is daar de be-

langrijkste oorzaak voor. Dat blijkt onder meer uit het 

feit dat de gemiddelde opbrengst per concert in 2020 

steeg met 51% ten opzichte van het voorgaande jaar. 
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Contributie lidmaatschappen 

Het aantal lidmaatschappen schommelt al een 

aantal jaren rond de 20. De verhuizingen lijken daar 

geen invloed op te hebben gehad. De verhoging van 

het tarief voor de lidmaatschappen lijkt geen nega-

tieve invloed te hebben gehad op het aantal geregi-

streerde leden. Ook het aantal lidmaatschappen nam 

met 30% toe (23 totaal) 

 

Verkoop 

2017 was het laatste jaar dat t Lab zelf de in- en 

verkoop deed van de maaltijden achteraf aan bezoe-

kers. De uitbater van de nieuwe Vertoeving startte een 

horecavoorziening waar het publiek achteraf kon 

eten. Wij hebben het nooit als een taak gezien van de 

Stichting, maar deden het een paar jaar als overgang 

en als voortzetting van het aanbod van een van de 

vorige verhuurders. Bovendien merkten we dat het de 

band met ons publiek versterkte 

 

Sponsors 

Het komt regelmatig voor dat we een PA voor het ge-

luid nodig hebben. Tot voor kort konden we die lenen 

van een van de muzikanten die regelmatig bij ons had 

opgetreden. Door persoonlijke omstandigheden verviel 
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die mogelijkheid. We vonden het Honig Laanfonds be-

reid om ons financieel te ondersteunen waardoor we 

met hun hulp een installatie konden aanschaffen. 

 

Giften 

Sinds 2016 zijn deze geheel het resultaat van de 

door de stichting in 2015 gestarte actie "Adopteer een 

Concert". 

 

Overige inkomsten 

"De post “Overige inkomsten” betreft geheel de 

opbrengsten van de collectes tijdens de Jinv(CA)-con-

certen die direct in zijn geheel overgedragen werden 

aan de muzikanten. Deze concerten zijn met ingang 

van het seizoen 2017/2018 gestopt als gevolg van de 

sloop van de Vertoeving. In de nieuw Vertoeving is 

geen mogelijkheid om deze serie in de oorspronkelijke 

vorm te organiseren, en zijn daar om niet meer hervat. 

De €156 die nog ontvangen zijn in 2019 betreffen de 

collecte-opbrengsten tijdens het eenmalige optreden 

van Humph in het kader van Cutuurweekend Zaans.nl. 
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Toelichting op de balans. 

Stichting ’t Lab is een kleine organisatie die uitsluitend werkt met een viertal vrijwilligers. Ze heeft geen bezittingen in enige vaste vorm, op printerpapier, 

een banner en dat soort kleine dingen na. De stichting heeft geen vorderingen lopen en ook geen schulden. Er is alleen een bankrekening (zie “liquide 

middelen”) en wat contant geld (niet meer dan €300). 


