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Het aanvraagformulier dient digitaal ingediend te worden bij het secretariaat van Stichting 
Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch 
T.a.v. het bestuur van de Stichting (info@soch.nl ) 
 
Alleen volledige ingevuld en digitale aanvragen die minimaal 5 dagen voor de 
bestuursvergadering zijn ontvangen (zie www.soch.nl voor de data) worden binnen 30 dagen in 
behandeling genomen  

 
Naam project : 750 jaar koorzng in de Sint-Janskathedraal  
Naam aanvrager : B.G.M. van der Sterren, namens stichting Vrienden van de Schola 

 
In te vullen door secretariaat Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch: 
Datum van ontvangst: :       Projectnummer: 2023/  

 
In te vullen door aanvrager: 
Let op: lees voor het invullen van dit aanvraagformulier de toelichting. 
 
1. Algemene informatie: 
 

Naam project : 750 jaar koorzang i de Sint-Janskathedraal 
Naam collectief : stichting Vrienden van de Schola Cantorum 
Naam aanvrager : B.G.M. van der Sterren 
Adres / woonplaats aanvrager : Ovidiuslaan 29, 5216 CL 's-Hertogenbosch 
IBAN nummer : NL 52 INGB 0004 9273 63 tnv Vrienden van de Schola Cantorum 
Projectleider : Ben van der Sterre telefoon 073-5216099 
E-mailadres projectleider : b.vander.sterren@ziggo.nl 

 
2. Project 

Omschrijving project : 

In 2023 en 2024 wordt herdacht dat er 750 jaar muziek in de Sint-Jan 
wordt gezongen. De Sint-Jan is niet zomaar een kerk, maar een 
bijzonder belangrijk cultureel monument van 'levende stenen' waarin 
de zang een belangrijke plaats inneemt. Bij de Schola Cantorum ligt 
de nadruk op het in standhouden en uitdragen van het religieuze 
culturele erfgoed van oorspronkelijk voor deze kerk gecomponeerde 
werken al vanaf de vroege middeleeuwen tot op heden en maakt zich 
hard om dat binnen en buiten de stad, zowel regionaal al nationaal te 
verspreiden. Zoals U weet trekt de Sint-Jan duizenden toeristen en 
duizenden gelovigen in onder andere de meimaand en met 
hoogfeesten. 

Achtergrond/aanleiding : 

De aanleiding is het unieke feit te herdenken en met name 
Bosschenaren te laten genieten van vele activiteiten als concerten, 
workshops, lezingen, een expositie, een nacht van de koorzang en 
het aanhaken aan andereBossche evenementen  

Behoefte/vraagstelling : 

Graag ontvangen wij enige financiële tegemoetkoming op onze 
exploitatie. De totale kostenbegroting bedraagt € 64.000,= daarvan 
zal naar verwachting een € 40.000,= via subsidies binnenkomen. De 
rest hopen wij via diverse fondsen nog te ontvangen. 

Projectteam  : 

Het team bestaat uit Plebaan Blom, de rector-cantus, een aantal 
mensen van de Schola Cantorum, een vertegenwoordiger van de 
Stichting Vrienden van de Schola. 

Partners in het project : 

bestuur Schla Cantorum, stichting vrienden van de Schola Cantorum, 
Bisdom 's-Hertogenbosch, kerkbestuur, gemeente 's-Hertogenbosch, 
Prins Bernhard Cutuurfonds, stichting Maurice Pirenne 

Doelstellingen die met het 
project worden behaald 

: 

Het vieren van dit jubileum is niet alleen herdenken, maar ook een 
oproep om het belang van kerkmuziek- en in het bijzonder  in de Sint-
Jan onder de aandacht te brengen, levend te houden en voort te 
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zetten. Met het vieren van het jubileum willen we meer mensen 
inspireren en kennis laten maken met de muziek die vele 
componisten voor de Sint-Jan gecomponeerd hebben. Veel van deze 
muziek klinkt nog wekelijks in onze kathedraal en geeft daarmee 
gehoor aan een levendige traditie, want als er niet gezonge wordt 
blijft het stil….  

Projectresultaat (meetbare 
economische effecten) 

: 

zoals u weet trekt de Sint-Jan veel toeristen en gelovigen die veelal 
hun drankjes en maaltijden gebruiken in de horeca en die bovendien 
veelal inkopen doen bij de Bossche middenstand 

Afbakening (wat is het project 
wel/niet) 

: 
Het project is een uitnodgng aan velen om naar concerten, lezingen, 
worksho[s en aan andere activiteiten deel te nemen. 

Beschrijf de aanpak van het 
project 

: 

een projectmatige aanpak met vele activiteiten. Allereest een 
compositieopdracht aan een Engelse componist, een aantal 
concerten, workshops, lezingen.  Een Pr-ondersteuning met een PR-
plan waarbij pers, sociale media,zoals facebook, instagram en 
Youtube, nieuwsbrieveb, posters en flyers en een eigen website. 

Beschrijf hoe het project wordt 
ingebed in een structurele 
aanpak 

: 

,Zie hierboven, daar waar nodig wordt ondersteuning gegeven door 
Karin Braks en Erna van Poppel en worden studenten Communicatie 
van Hogescholen benaderd. 

Risico-analyse : 

Het grootste risico is uiteraard het financiële. Er worden dan ook 
geen verolichtingen aangegaan als daar geen financiële middelen 
voor beschikbaar zijn. 

Planning en 
terugkoppelmomenten : 

start is laatste kwartaal 2023 tot ultimo 2024. De projectgroep 
bewaakt periodiek het project en koppelt terug 

Hoeveel bezoekers trekt uw 
evenement naar de 
binnenstad; meerwaarde voor 
de ondernemers in de stad? 

: 

Naar verwachting rond de 12000; een belangrijk deel zal gebruik 
maken van horecafaciliteiten  

 
3. Kosten 

Gevraagd bedrag  € 3.000,00 
Totaal projectkosten :        incl. BTW   excl. BTW   
Is de aanvrager btw- 
plichtig m.b.t. dit project? 

:  ja   nee  

 
4. Communicatie  

Communicatieplan : 

er is een Pr-plan dat in het projectplan is opgenomen in 
beschrijving van de aanpak van het project is daar al het 
een en ander over opgenomen 

 
 
5. Overige vragen 

Maakt u gebruik van andere ondernemers? : 
 ja   nee.  

Zo ja, betreft dit Bossche ondernemers?  ja   nee 
Evt. extra toelichting of opmerkingen : Het zijn ondernemers in en rond 's-Hertogenbosch 

 
Het aanvraagformulier dient voorzien te worden van de volgende bijlagen: 

 recent uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden) van de aanvrager of een 

kopie van de samenwerkingsovereenkomst 

  kopie statuten indien van toepassing 

  projectbegroting en dekkingsplan 
  Door het invullen van dit formulier ga ik akkoord met het plaatsen van de aanvraag op 

www.soch.nl 

 
Let op: Sla eerst uw document op voordat u het verstuurd. Dit voorkomt dat de invulvelden (in 
sommige gevallen) leeg worden verstuurd. 

http://www.soch.nl/
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’s-Hertogenbosch‚  d.d. maandag, 23 januari 2023  Naam: B.G.m. van der Sterren Functie: bestuurslid 
Vrienden van de Schola 
 


