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Naam van de instelling Hortus Musicus Religiosus 
RSIN of fiscaal nummer 816520744 

Andere naam waaronder de instelling 
bekend is 

HMR vocaal-instrumentaal ensemble 

Contactgegevens Secretariaat HMR 
Lambertijnenlaan 26 
4614 EZ Bergen op Zoom 

Telefoonnummer 0164 253596 

Mailadres info@hmrkoor.nl 

Internetadres www.hmrkoor.eu 

 

Bestuurssamenstelling HMR vocaal-instrumentaal ensemble 
 

Het algemeen bestuur bestaat uit tenminste vijf personen waaronder een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester 

 

van Egeraat, Ludovicus Cornelis Maria 
 

Voorzitter, lid dagelijks bestuur 
Gezamenlijk bevoegd (met andere 
bestuurder(s)) 

Asselbergs, Antonius Jean Theodorus Maria Penningmeester, lid dagelijks bestuur 
Gezamenlijk bevoegd (met andere 
bestuurder(s)) 

Van den Broek – Andriessen, Maria 
Henriëtte Johanna Theresia 

Secretaris, lid dagelijks bestuur 
Gezamenlijk bevoegd (met andere 
bestuurder(s)) 

Broekmeijer, Ivette Patricia Voorzitter Commissie Instrumentalisten 
Gezamenlijk bevoegd (met andere 
bestuurder(s))  

Loeff-van Broekhoven, Cornelia Johanna 
Maria 

Voorzitter Commissie Ledenbelangen 
Gezamenlijk bevoegd (met andere 
bestuurder(s)) 

Ambagts, Marcus Josephus Johannes Maria Voorzitter Technische Commissie 
Gezamenlijk bevoegd (met andere 
bestuurder(s)) 

Nieuwenhuize, Pieter Johannes Antonius Voorzitter PR, Marketing en Sponsoring 
Gezamenlijk bevoegd (met andere 
bestuurder(s)) 

 

Beloningsbeleid 
 

HMR vocaal- instrumentaal Ensemble heeft geen personen in loondienst 
Bestuursleden voeren hun taak onbezoldigd uit 
De dirigent/muzikaal leider dient  een declaratie in die uitbetaald wordt door HMR, deels 
uit subsidie- sponsorinkomsten en deels uit eigen middelen 
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Inleiding 
 
Vocaal-instrumentaal ensemble HMR heeft een bijzondere plaats in het muzikale landschap 
van West-Brabant, en is ook op veel plaatsen daarbuiten bekend. HMR is een van de weinige 
amateurgezelschappen in de klassieke muziek met een vaste kern van ruim vijftig zangers en 
instrumentalisten. Afhankelijk van het repertoire wordt de groep uitgebreid. Als de muzikale 
vereisten hoog zijn wordt de groep versterkt met professionele orkestmusici en vocalisten, 
waardoor amateurmuziekbeoefenaars toch een niveau kunnen bereiken dat ze zelfstandig 
niet zouden halen. Andersom wordt er ook makkelijker toegankelijke muziek uitgevoerd, 
waarbij jongeren en minder geoefende zangers en spelers speel- en podiumervaring op 
kunnen doen. 
 HMR heeft een grote traditie waar het gaat om het ontginnen van onbekend en 
avontuurlijk muzikaal terrein. Veel nieuw ontdekte en opnieuw uitgegeven muziek uit de 17e 
en 18e eeuw gaat bij HMR in première. Er is in het klassieke repertoire zeer veel muziek voor 
koor en orkest, maar daarvan is er, buiten de bekende passies en oratoria, maar weinig te 
horen. Het hebben van een ensemble met zowel zangers als instrumentalisten heeft als 
voordeel dat er meer gezamenlijk gerepeteerd kan worden en dat men niet afhankelijk is 
van het standaardrepertoire van professionele begeleidingsorkesten. De fantasierijke 
programmering van HMR heeft ook geleid tot een groot aantal cd’s van werken die veelal 
nergens anders te horen zijn, en tot radio- en tv-opnames. 
 HMR is 1964 in Bergen op Zoom ontstaan vanuit een kerkkoor en met de toevoeging 
van orkestleden is ook de naam Hortus Musicus Religiosus aangenomen. Deze verwijst naar 
de grote muzikale variatie die in de ‘tuin van de kerkmuziek’ geplukt kan worden. De 
parochie was ooit de belangrijkste financier van de muzikale activiteiten van HMR, maar 
vanwege de verslechterende financiële positie zal deze bron naar verwachting verder 
opdrogen. De professionele muzikale krachten zijn sinds 2016 niet meer in dienst van het 
kerkbestuur, maar werken op zzp-basis in opdracht van het bestuur van HMR. De naam van 
het gezelschap is sindsdien ‘Vocaal-instrumentaal ensemble HMR’. 
 Deze situatie heeft geleid tot een nieuw beleidsplan dat ook in 2016 in gang is gezet. 
Teneinde de uitvoeringspraktijk van belangrijk muzikaal erfgoed in de regio in stand te 
houden, worden er nieuwe wegen ingeslagen. Het beleid is gericht op een toename van het 
aandeel niet-kerkelijke uitvoeringen, waarbij ook gericht wordt op uitvoeringen buiten de 
eigen regio. Omdat het aanbod van klassieke muziekuitvoeringen buiten de  
Randstad schaars is geworden en er voor goede amateurzangers en -spelers minder 
gelegenheid is tot deelname aan spraakmakende projecten, wil HMR in deze leemte 
voorzien. Het heeft daarvoor de capaciteiten in huis. Ook de faciliteiten zijn aanwezig: HMR 
heeft de beschikking over een riante werkruimte aan de Grote Markt in Bergen op Zoom. De 
repetities vinden plaats in een gotisch gewelfde ruimte naast de middeleeuwse stadstoren 
of in de aangrenzende Gertrudiskerk, waar ook de meeste lokale uitvoeringen plaatsvinden. 
Op de eerste verdieping van de stadstoren is de grote muziekbibliotheek van HMR gevestigd. 
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1.a.   Beleids- en activiteitenplan 
 
1.a.1. Doelstellingen 
 
Het activiteitenplan weerspiegelt de doelstellingen zoals die in 2016 zijn geformuleerd.  
 

1. Het ten gehore brengen van muzikaal erfgoed uit de Europese traditie, vanaf het 
gregoriaans tot en met hedendaags repertoire, in zowel liturgische als concertante 
uitvoeringspraktijk, met als zwaartepunt de grote componisten uit de barok en de 
Weense klassieke school; 

2. Het inzetten van koor- en instrumentgroepen op verschillende niveaus, van 
eenvoudige samenzang tot complexe polyfonie, teneinde de beoefening van deze 
muziek (weer) toegankelijk te maken voor meer of minder ervaren amateurzangers 
en -spelers van alle leeftijdsgroepen; 

3. Het zingend en spelend samenwerken met professionele musici uit de onderwijs- en 
concertpraktijk teneinde een semiprofessioneel kennis- en uitvoeringsniveau te 
bereiken.   

 
1.a.2. Doelgroepen 
 
Conform deze doelstellingen wil HMR zoveel mogelijk mensen passief en actief in aanraking 
laten komen met een belangrijk deel van het Europese muzikale erfgoed. Voor wat betreft 
de passieve kant, het publiek, wordt er op vier verschillende niveaus ingestoken. 
 

1. de traditionele kerkganger 
2. de muziekliefhebber 
3. de bezoeker van culturele evenementen 
4. de toevallige bezoeker/voorbijganger 

 
Ad 1. 
De traditionele kerkganger maakt nagenoeg wekelijks kennis met een van de koorgroepen 
van HMR (de personele kosten voor deze uitvoeringen worden overigens gedragen door het 
parochiebestuur en vallen buiten het bestek van deze subsidieaanvraag). Bij bijzondere 
uitvoeringen krijgt deze doelgroep de dimensie van een klassieke muziekuitvoering er 
ongevraagd bij en steekt er toch iets van op, mede dankzij een gratis bijgevoegde 
programmatoelichting.  
 
Ad 2. 
De muziekliefhebber is de grootste doelgroep, vooral waar het gaat om de liefhebber van 
barokmuziek en Weense klassieken. Deze komt luisteren onafhankelijk van de context, of 
het nu een concert, liturgieviering of de opluistering van een cultureel evenement betreft. 
Deze bezoeker kent ook vaak de vaste momenten in het jaar dat HMR uitvoeringen geeft en 
komt dan in groten getale. Deze doelgroep is het gemakkelijkst uit te breiden door de 
programma’s ook op andere plaatsen uit te voeren. Tot nog toe gebeurde dat een of twee 
keer per jaar in meestal grote steden in Nederland en België, maar dat dient te worden 
uitgebreid naar vier tot zes uitvoeringen, wellicht ook in kleinere plaatsen in de omgeving. 
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Ad 3. 
Bij culturele evenementen van velerlei aard is HMR een graag gehoorde gast. Het 
uitgebreide repertoire en de mogelijkheid om in kleine en grote bezetting op te treden 
maken een passende muzikale invulling mogelijk. Er wordt gemusiceerd bij jubilea, 
monumentendagen, jaarlijkse herdenkingen zoals 4-5 mei en de Slag om de Schelde, maar 
ook bijzondere  gebeurtenissen zoals het eerbetoon aan de slachtoffers van de MH17-ramp. 
In mei 2017 verlenen koor en orkest van HMR voor het eerst medewerking aan de opening 
van een tentoonstelling. De muzikale omlijsting van culturele evenementen wordt gezien als 
een zinvolle uitbreiding van de activiteiten.  
 
Ad 4. 
In de zomermaanden wordt er in bezetting van wisselende grootte (van solokwartet tot koor 
en orkest) opgetreden in monumenten en plaatsen waar toeristen komen. In de 
wintermaanden zingt een koorgroep in negentiende-eeuwse kledij op straat populaire 
Engelse en Amerikaanse kerstliederen. Op deze manier wordt het publiek betrokken bij 
gemakkelijk toegankelijke muziek van goede kwaliteit. 
 
Voor de actieve muziekbeoefening zijn er vijf doelgroepen: 
 

1. de traditionele kerkkoorzanger 
2. de gevorderde amateurzanger en bespeler van een orkestinstrument 
3. de beginnende zingende of spelende muzikant 
4. de projectdeelnemer 
5. de professionele musicus 

 
Ad 1. 
Evenals het traditionele publiek is dit een snel kleiner wordende doelgroep. Er is geen 
aanwas meer te voorzien vanuit de kerkkoren. Toch zijn er bij koren die ophouden te 
bestaan vaak nog bekwame zangers die elders een goed heenkomen zoeken en hiervoor wil 
HMR graag openstaan.  
 
Ad 2. 
Gevorderde amateurmusici zijn de belangrijkste doelgroep. Deze zijn ook bereid om een 
grotere afstand af te leggen om deel te nemen aan repetities en uitvoeringen. De 
onderwaardering van het muziekonderwijs van de afgelopen jaren heeft echter tot gevolg 
dat deze groep kleiner is dan voorheen en dat zangers en instrumentalisten uit een grotere 
regio dan voorheen betrokken moeten worden. Zangers komen uit de regio West Brabant 
(Bergen op Zoom – Breda) en Zeeland, instrumentalisten ook uit Oost Brabant en de 
Randstad. Door ook meer uitvoeringen in de regio te verzorgen wordt hier een goede 
wisselwerking verwacht. 
 
Ad 3. 
De hernieuwde aandacht voor muziekonderwijs brengt jonge muzikanten voort en HMR 
werkt actief samen met jongeren en kinderen om ze kennis te laten maken met het 
repertoire en met het zingen en spelen in een groep.  
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Ad 4. 
Projectdeelnemers hebben vaak een voorkeur voor een bepaalde soort muziek of zelfs een 
bepaalde componist. Die willen of kunnen niet aan alle activiteiten meedoen, maar komen 
speciaal om te werken aan een project met bijvoorbeeld gregoriaanse muziek, Engelse 
Christmas Carols of cantates van Bach.  
Ad 5. 
Professionals zijn onmisbaar, zowel zangers als instrumentalisten, als de benodigde 
technische vaardigheden voor bepaalde partijen die van de amateurmusicus te boven gaan. 
Beroepsmusici spelen en zingen graag mee omdat HMR vaak minder bekende muziek op de 
lessenaars zet. Dat uit zich soms in het belangeloos of voor gereduceerd tarief meewerken. 
Uitbreiding van de activiteiten betekent natuurlijk ook dat er vaker een beroep gedaan moet 
worden op professionals. 
 
1.a.3. Activiteiten 
 

1. Traditie 
2. Innovatie 
3. Maatschappelijk belang 
4. Artisticiteit 
5. Ondersteuning 

 
Ad 1. 
In de planperiode 2017-2020 wordt de traditie van de ‘concertmis’ voortgezet, ook op 
momenten zoals Pasen, Pinksteren en Kerstmis. Het bereik van deze uitvoeringen erg groot, 
tot 600 bezoekers per uitvoering. In de komende jaren worden er vier tot zes uitvoeringen 
per jaar gepland, op een toenemend aantal locaties. 
 
Ad 2. 
Hand in hand met het genieten en het respecteren van de traditie gaat de vernieuwing, die 
deels uit de traditie gefinancierd moet worden. Het streven is om minimaal drie maal per 
jaar een werk uit te voeren dat nog nooit ergens anders ten gehore is gebracht. Hierbij kan 
het gaan om werk van hedendaagse componisten en om historisch muzikaal erfgoed dat 
opnieuw in partituur is gebracht. 
 
Ad 3.  
HMR streeft naar integratie van muziek en maatschappelijk belang. Een muziekuitvoering 
mag aangenaam en verstrooiend zijn en intellectueel prikkelend, maar behelst ook de 
verdieping van een maatschappelijke boodschap. In de planperiode zal HMR minimaal vier 
keer per jaar een evenement van maatschappelijk belang muzikaal-inhoudelijk 
ondersteunen. 
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Ad 4. 
Een semiprofessioneel ensemble met semiprofessionele inkomsten moet vaak concessies 
doen aan andere dan pure muzikale belangen. Dat is geen probleem zolang er een goed 
evenwicht is tussen ‘breed toegankelijk’ en ‘artistiek uitdagend’. HMR wil daarom ook 
ruimte behouden voor muziek die maar een kleine doelgroep kent, zowel aan de kant van de 
uitvoerenden als het publiek. 
 
Ad 5. 
Teneinde de muzikale doelstellingen te realiseren worden er jaarlijks tachtig tot negentig 
repetities georganiseerd. Daarnaast verzorgen leden van het artistiek team jaarlijks een 
cursus met betrekking tot een van de uitvoeringsdisciplines van HMR. Deze wordt gratis of  
tegen een kleine vergoeding aan leden aangeboden, derden kunnen als er ruimte is ook 
deelnemen. Het artistiek team is uitgebreid met professionals uit diverse muzikale 
disciplines, teneinde de doelstellingen te realiseren. Het team bestaat momenteel uit: 
 
Muzikale leiding: Koert Damveld (musicoloog) 
Stemvorming: Monique Jimkes (muziekdocente) 
Repetitor en organist: Toine Jimkes (muziekdocent) en Janno den Engelsman (organist) 
Orkestcoördinator: Ivette Broekmeier (violiste) 
Muziekuitgever: Rob Daane (muziekdocent) 
 
Hans Smout, die vanaf de oprichting tot en met 2009 muzikaal leider was van HMR, is nog 
altijd als adviseur betrokken en doet regelmatig gastdirecties. 
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1.a.4. Ontwikkeling over de planperiode 
 

Activiteit   Ontwikkeling in de planperiode 2017-2020 

Groot bezette uitvoeringen 
(traditie/erfgoed) 

Van vier uitvoeringen op eigen locatie en één of twee elders 
naar drie op eigen locatie en drie tot vijf in en buiten de 
regio. Dit gaat gepaard met een afname van (semi-) 
liturgische uitvoeringen en een toename van de concertante 
praktijk. 

Uitvoering van nieuwe en 
in Nederland nog nooit 
uitgevoerde werken 
(innovatie) 

Voor 2017 staan er twee grote werken op het programma 
en mogelijk nog een derde werk; bewerkelijk en 
arbeidsintensief, maar muzikaal-inhoudelijk relevant en 
sterk verbonden met de reputatie van het ensemble wordt 
dit gecontinueerd in de planperiode. Geen toename van 
aantal noviteiten; wel vaker elders tot uitvoering brengen. 

Ondersteuning 
maatschappelijk relevante 
evenementen  

Naast vier vaste evenementen op de regionale kalender 
(o.a. lokale dodenherdenking en nationale herdenking 
Canadese gevallenen) uitbreiden met twee tot drie 
uitvoeringen bij reguliere of incidentele evenementen in en 
buiten de regio.     

Uitvoeringen primair 
gericht op artistieke 
kwaliteit 

Muziekuitvoeringen ‘zonder concessies’ in kleinere 
bezetting voor kleiner publiek: van twee lokaal en twee 
regionaal naar twee lokaal en vier regionaal 

Cursussen (ondersteuning) Elk jaar wordt er een cursus gegeven die een bepaald 
muzikaal aspect behandelt om de kennis en kunde van de 
deelnemers te ontwikkelen. Dit kan praktisch van aard zijn 
(2016: ‘stemvorming’) of muzikaal-inhoudelijk (2017: 
‘gregoriaans voor dummy’s en gevorderden’)   

 
 

2017 Regio Brabant Elders Totaal 
Groot concertwerk/traditie 3  3 

Groot concertwerk/vernieuwend 2 1 3 

Maatschappelijke relevant 4  4 

Klein en  artistiek  3 2 4 

Totaal 12 3 14 

 
 

2020 Regio Brabant Elders Totaal 

Groot concertwerk/traditie 3 2 5 
Groot concertwerk/vernieuwend 2 1 3 

Maatschappelijke relevant 6 1 7 

Klein en  artistiek  3 3 6 

Totaal 14 7 21 
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2   Visie over 2013-2016 
 
Na het vertrek van de vaste dirigent naar Duitsland in 2013, volgde er een periode waarin 
met invallers en wisselende dirigenten werd gewerkt. Dit bracht een licht verloop in de vaste 
bezetting teweeg, aanvankelijk bij vocalisten en later ook bij instrumentalisten. In deze 
periode werd ook de financiële ondersteuning vanuit het parochiebestuur meer dan 
gehalveerd. Een lokale ideële cultuurstichting heeft tijdelijk kunnen voorzien in de 
gedeeltelijke bekostiging van de niet-kerkelijke activiteiten van HMR. Verder is er bespaard 
door tijdelijk minder dan voorheen naar buiten te treden, maar het is juist de bedoeling dat 
wel te doen.  
 Het totaal aantal repetities bleef goed op peil: het jaarlijks minimum aantal was 77 
(2013) en maximum 88 (2015). De ene helft hiervan was gericht op reguliere diensten (35 tot 
40 per jaar), de andere helft op concertante uitvoeringen (10 tot 12 per jaar). Er werden 
grote werken voor koor, soli en orkest uitgevoerd van Mozart, Bach, Schubert, Haydn en 
anderen. Bijzondere projecten waren de eerste uitvoering in Nederland van de 
Krönungsmesse van Joseph Eybler, drie- en vierkorige werken van Gabriëli met renaissance-
instrumenten en nog nooit elders uitgevoerde barokmuziek uit Zuid Europa van Antonio 
Caldara (Italië), Francisco Valls (Spanje) en Antonio Moreira (Portugal). Er waren 
uitvoeringen in Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda en enkele in Zeeland. Ter gelegenheid 
van het vijftigjarig bestaan werd in 2014 in Italië opgetreden waar HMR het Romeinse 
publiek met Duits repertoire van o.a. Pachelbel en Menselssohn liet kennismaken. 
  Begin 2016 is besloten om niet meer met één vaste dirigent te werken maar met een 
artistiek team, waarin meerdere muzikale disciplines zijn vertegenwoordigd. Zij bepalen het 
muzikale beleid binnen de door het bestuur gestelde (financiële) randvoorwaarden. De 
nieuwe werkwijze laat ook gastdirecties toe door specialisten of componisten van een 
bepaald soort repertoire. Door enkele goed geslaagde projecten (waaronder weer tien 
uitvoeringen met orkest) zit er weer groei in het ledental, vooral ook van zangers en 
instrumentalisten van buiten Bergen op Zoom. Er werd een nieuwe website en ledensite 
ontwikkeld, alsmede een Facebookpagina. Ondanks, of misschien juist dankzij de 
opeenvolgende personele en financiële hobbels heeft HMR nieuw elan ontwikkeld met 
goede perspectieven om nu bovenregionaal uit te rollen.  
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3   Korte beschouwing 
 
De achterban van HMR bestaat uit de doelgroepen zoals omschreven in bijlage 1. De mate 
waarin de activiteiten voorzien in een behoefte van die doelgroepen blijkt uit de waardering 
die op verschillende manieren blijkt. Deelnemers aan reguliere activiteiten en projecten zijn 
bereid hierin veel tijd te investeren en regelmatig, soms meerdere keren per week, naar de 
repetitielocatie te reizen. Professionele musici die aan de uitvoeringen meewerken doen dat 
vaak voor een vriendenprijs, omdat het hun repertoire aanvult en er daardoor werken op 
het cv kunnen worden gezet die er anders niet op zouden staan. 
 Het luisterend publiek in de regio weet wat het kan verwachten en vertoont in de 
regel een grote opkomst. Zeshonderd bezoekers is geen uitzondering en incidenteel is dat 
zelfs substantieel meer. Bij uitvoeringen met een hogere entreeprijs bedragen de 
bezoekersaantallen tot honderd tot tweehonderdvijftig, afhankelijk van de populariteit van 
het programma. Dat wordt voor dit type muziek nog altijd als zeer behoorlijk gezien. Buiten 
de regio is men vaak verrast door de impact die onbekende muziek uit andere tijden landen 
op de hedendaagse toehoorder kan maken.    
 
 

4   Communicatieplan 
 
Het communicatieplan is gericht op het bereiken van zowel de als passieve (bezoekende) 
doelgroep A als de actieve (uitvoerende) doelgroep B. In de onderstaande matrix worden de 
doelstellingen, boodschap en communicatiemiddelen samengevat. Omdat de digitale 
communicatie middelen recent zijn ontwikkeld is er hiervoor weinig extra kasgeld nodig. 
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Doelgroep Doelstelling Boodschap Middelen Toelichting 

A1 
Traditioneel 
publiek 
B1 
Traditionele 
zanger 

Kennis laten 
maken met 
muziek waarmee 
men anders niet 
in aanraking komt 

Iets wat 
onbekend is 
kan toch de 
moeite waard 
zijn 

Lokale pers (vooral 
huis-aan-
huisbladen)  
affiches, 
mond-tot-
mondreclame 

vernieuwing 
voor bestaand 
publiek / voor 
traditionele 
amateurmusicus 

A2 
Muziekliefhebber 
B2 
Gevorderde 
zanger en 
bespeler van een 
orkestinstrument 

Vergroten van de 
consumerende 
doelgroep, vooral 
bovenregionaal – 
en het 
aantrekken van 
nieuwe zangers 
en 
instrumentalisten 

Er is goede 
muziek buiten 
de Randstad – 
en soms zelfs 
ook 
avontuurlijker 

Website publicatie, 
gevolgd door direct 
mail en Facebook-
deling, affichering,  
hand outs, 
programmaboekjes 

Bestaande 
activiteiten 
aanbieden aan 
(deels) nieuwe 
doelgroep 

A3.  
Bezoeker van 
culturele 
evenementen 
 
 

Kunst- en cultuur-
liefhebbers, die 
voor een andere 
uiting komen, de 
kracht van muziek 
tonen 

Het is de 
moeite waard 
om vaker naar 
concerten te 
gaan 

Meeliften op de 
communicatie van 
het evenement 
waar het optreden 
deel van uitmaakt 

bewustwording 
van de het 
functioneren 
van muziek 

A4 
Toevallige 
bezoeker of 
voorbijganger 

Kennismaken met 
onbekend 
cultureel erfgoed 

Laat je 
verrassen 

Fysiek en 
uitvoerend 
aanwezig zijn op 
plaatsen en  
momenten die men 
niet verwacht 

Minder op 
inhoud en meer 
op bereik gericht  

B3 
Beginnende 
muzikant 
 

Over de streep 
halen om mee te 
doen, vast of 
projectmatig 

Zingen of 
spelen in een 
ensemble is 
goed voor je 
ontwikkeling 

Aansluiten bij 
landelijke 
publiciteit omtrent 
dit thema 

Interne of 
externe 
opleiding 
stimuleren 

B4 
Projectdeelnemer 

Twee projecten 
per jaar 
aanbieden 

bewustwording 
van de eigen 
capaciteiten 

Alle hierboven 
vermelde middelen 

Opmaat tot 
definitief 
lidmaatschap 

B5 
Professionele 
musicus 

HMR is preferred 
partner, ondanks 
kleiner 
beschikbaar 
budget   

vergeet het 
geld, ga voor de 
muziek 

Onderhouden van 
contacten in 
relatienetwerken, 
zowel op 
persoonlijk als 
digitaal vlak 

Begint vaste 
groep te worden  

 
 
 
 


