JAARVERSLAG 2018 STICHTING WESTVEST 90
Het bestuur van de Stichting Westvest90 heeft in 2018 zeven keer vergaderd.
Hierbij zijn o.a. de volgende onderwerpen aan bod gekomen:
Fundatieherstel zijvleugel
Door het aanvragen van de benodigde subsidies voor het fundatieherstel van de zijvleugel is gebleken dat een
aparte eigendomsstichting zou moeten worden gevormd met bestuursleden uit de Vrijzinnigen Schiedam en de
Stichting Westvest90. Inmiddels zijn de inzichten gewijzigd en zal er voor een erfpachtconstructie gekozen
worden. Hiertoe worden in 2019 concrete stappen gezet via het opstellen van een convenant tussen Stichting
Westvest90 en de Vrijzinnigen.
Bezwaarschrift
Er is door het bestuur bezwaar aangetekend tegen het Verkeersbesluit Aanwijzing Camperplaatsen
op de Westmolenplaats van 18 april 2018. Het bestuur vreest mogelijke geluidshinder bij concerten en Cdopnamen.
Perceelgrenzen
Er is aandacht besteed aan de perceelgrenzen. Mr. Richèl werd benaderd om dit te regelen. Voor de toekomst
ligt e.e.a. vast.
Verhuur
Vrijwel al het verhuur van het kerkgebouw was voor cd-opnamen met een totaal van 32 projecten! Verder werd
de kerk verhuurd voor de concerten van stichting Westvest 90 en voor lezingen. Muziek vormt de boventoon.Zo
beoordeelde de meester pianist Severin von Eckardstein na een optreden de Westvest90-kerk als één van de
mooiste Nederlandse concertzalen. Opmerkelijk is dat de Franse meester violist Philippe Graffin voor de tweede
keer hier een opname maakte. Zo worden er regelmatig opnamen gemaakt voor het Engelse label Piano Classics
waar jonge toppianisten uit Europa en zelfs daarbuiten naar Schiedam komen. De Steinway concertvleugel
wordt door alle pianisten beoordeeld als een ‘topvleugel’. Veel aandacht gaat dan ook uit naar het onderhoud.
Daarbij komt nog de ideale omstandigheid van de perfecte conditionering van de kerkruimte en het feit dat de
vleugel wordt opgeborgen in een geconditioneerde vleugelkelder.
Website
Er werd gewerkt aan de modernisering van de website van de Stichting. Het streven is deze voor de zomer van
2019 operabel te hebben.
Concerten
Op vrijdagavond 5 oktober 2018 werd het 20ste concertseizoen geopend door de pianiste Anna Federova. Er
werd besloten om aan deze avond een officieel tintje te geven door Schiedamse functionarissen uit te nodigen,
zoals de burgemeester, wethouder van cultuur, directeuren van culturele instellingen e.a.
In Bijlage 1 is een overzicht gegeven van de concerten die in 2018 plaatsvonden. De eerste helft t/m 6 april
maakte deel uit van de serie 2017-2018, de overige van de serie 2018-2019. De concerten worden steeds beter
bezocht, mede door aankondigingen in de landelijke pers en via Radio 4.Het was een geweldig concertseizoen,
mede dankzij het optreden van beroemde musici zoals Maarten Koningsberger, Severin von Eckardstein en
Pieter Wispelweij. Ook vond er voor het eerst de Kerstvoorstelling 'Het Boompje' plaats voor de allerkleinsten.
De organisatie van de concerten was mede mogelijk dankzij de financiële steun van: Fonds Schiedam
Vlaardingen e.o., Gemeente Schiedam, Stichting Orlanda Goban, Van den Berch van Heemstede Stichting, de
Gravin van Bylandt Stichting, Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam en het Fonds voor de Podiumkunsten.
De concertseries werden samengesteld en georganiseerd door de concertcommissie, bestaande uit: mw. L.E.
Ebbens – Harmsen, mw. D. Geest, mw. M.C. Goergen, mw. M. Boelens, A.A. Jordaans, H.J. Nieuwenhuis en F.
Sluimer.
Bestuur
Dhr. P. Zwaans is herkozen voor een periode van vijf jaar. Het bestuur bestond uit: dhr. A.A. Jordaans, voorzitter;
mevr. L.E. Ebbens - Harmsen, secretaris; dhr. J. C. Meeuse, penningmeester; mevr. E.D. van Collenburg - in ’t
Hout en dhr. P.J.C.J.M. Zwaans.
Het rooster van aftreden ziet er nu als volgt uit:
2020 A.A. Jordaans
2021 E.D. van Collenburg- in ’t Hout
2020 L.E. Ebbens – Harmsen
2023
P.J.C.J.M Zwaans
2020 J.C. Meeuse
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Bijlage 1
Overzicht Concerten in 2018
Vrijdagavond
12 januari

Nieuwjaarsconcert 2018 Wishful Singing

Vrijdagavond
26 januari

Nino Gvetadze, piano

KINDERFESTIVAL
Zaterdagochtend
17 februari 2 tijden

Zondagmiddag
18 februari

Wervelwind Ensemble
(voor kinderen 1-4 jr)
‘
Familieconcert door ‘Mr.Luca

Vrijdagavond
2 maart

Pieter Wispelweij, cello; Paolo Giacometti, piano

Vrijdagavond
23 maart

Severin von Eckardstein en Camiel Boomsma, piano

Vrijdagavond
6 april

Matangi Kwartet m.m.v .Ramon Lormans, marimba

Vrijdagavond
5 oktober

Anna Fedorova, piano

Vrijdagavond
2 november

Maarten Koningsberger, bariton; Atlantic Trio

Zondagmiddag
18 november

Laureaten Prinses Christina Concours

Vrijdagavond
17 november

Breitner Trio

Zaterdagmiddag
15 december

‘Het Boompje’

