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JAARVERSLAG 2021  
1. VERSLAG BESTUUR 

Algemeen 

Doel 

De stichting stelt zich ten doel de speciale methodiek van zangpedagoge Margreet Honig levend te houden 

en door te geven. De stichting tracht haar doel te bereiken door: 

 

 Het door of onder auspiciën van de Margreet Honig Foundation organiseren van zanglessen, workshops, 

cursussen, masterclasses en concerten 

 Het werken aan fysieke en mentale bewustwording bij zangers door het middels financiële 

ondersteuning mogelijk te maken aan bovengenoemde activiteiten deel te nemen 

 Het opleiden en coachen van zangdocenten zodat zij kennis verkrijgen van de speciale methodiek van 

Margreet Honig en deze kunnen doorgeven 

 Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden, zoals het organiseren van adem- en bewegingslessen, spellessen en meditatiecursussen. 

 

Margreet Honig is een wereldberoemde zangpedagoog (klassieke zang) die staat voor 

hoogwaardig kwalitatief zangonderricht. Margreet Honig heeft talloze zangers naar en op 

het professionele podium begeleid. De MHF wil ervoor zorgen dat dit kwalitatieve 

onderwijs voor een zo groot mogelijke doelgroep beschikbaar is, en dat haar unieke 

methode van lesgeven behouden blijft en wordt doorgegeven.  

De stichting heeft uitdrukkelijk niet ten doel het maken van winst. 

De MHF is voor de uitvoering van haar werkzaamheden en het bereiken van haar doel 

afhankelijk van giften, donaties, sponsoring, subsidies, legaten, etc. 

 

Financiën 

De cursussen moeten dusdanig worden georganiseerd dat ze samen met aanvullende middelen, inkomsten 

van andere activiteiten van de MHF, of vanuit fondsenwerving en/of donaties, kostendekkend zijn. Op 5 

december 2020 is in een gezamenlijke vergadering van MHF-bestuur en Elsina Jansen, Marc Brookhuis en 

Margreet Honig (het artistieke team) de begroting voor 2021 vastgesteld. Het resultaat van deze begroting 

was een voorzien tekort van € 7600,-. In het kort zijn de cursussen verliesgevend, de doelgroep van meestal 

jonge zangers heeft een smalle beurs, en andere extra activiteiten als ‘Teach the Teacher’ en de 

samenwerking met Codarts leveren (wat) geld op. Een negatieve begroting is mede mogelijk in de 

wetenschap dat de stichting een lening heeft afgesloten met Margreet Honig, die alleen indien nodig hoeft 

te worden afgelost. Daarover zijn ook op 5 december 2020 goede afspraken gemaakt en ondertekend door 

de kinderen van Margreet en Margreet zelf. 

Gelukkig wijkt in de meeste gevallen de afrekening af van de begroting. Zo ook in 2021. We eindigen met 

een plus van € 4547,20. Deze 'winst' werd vooral mogelijk gemaakt door een aantal grote donaties.  

 

Zie verder de bijgesloten jaarrekening. 
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Subsidies 

Al in 2020 had het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) een subsidie toegekend van € 5000,- voor het 

project 'Margreet Honig Summer Academy - Recitatieven cursus' zoals de cursus 'Lyrical Acting in Opera' 

toen nog heette. Deze cursus kon vanwege corona pas in 2021 plaatsvinden. Het AFK was bereid het subsidie 

met een jaar te verlengen. 

 

Donaties 

De MHF heeft een incassocontract bij de Triodosbank waarmee maandelijks een bedrag van ca. € 50,- 
binnenkomt. Het gaat om bedragen van € 1,- tot € 5, per persoon. Dat is net genoeg om de vaste lasten 
(bankkosten, internet etc.) van te betalen. Incidenteel doneren mensen grotere bedragen. Helaas is het nog 

niet gelukt om mensen te verleiden tot een meerjarige periodieke gift. Daarmee zou de financiële basis van 

de stichting minder onzeker kunnen worden. 

 

Coronacrisis  

Ook het jaar 2021 is vanzelfsprekend getekend geweest door de coronacrisis, al was het alleen maar omdat 

vrijwel alle bestuursvergaderingen ook weer via ZOOM hebben plaatsgevonden. De impact van corona voor 

de organisatie van de cursussen was ook lange tijd onduidelijk en onzeker. Dat heeft veel extra overlegtijd 

gekost tussen de bestuursleden, en het artistieke team. In het voorjaar van 2021 is besloten alle cursussen 

van 2021 door te laten gaan, met telkens een streng corona-protocol.  

 

Bestuur  

Het bestuur bestond in 2021 uit de volgende leden: 

Voorzitter    Marcel Reijans 

Secretaris/penningmeester  Renee ter Braake 

PR en Social Media   Erik Slik 

Relatiebeheer    Astrit Blommestijn 

Het bestuur geniet geen beloning voor haar werkzaamheden. 

 

Het was geen gemakkelijk bestuursjaar. Gaandeweg werd duidelijk dat door onverenigbaarheid van 

karakters en verschillen in inzicht de basis voor een vruchtbare samenwerking tussen het bestuur en het 

artistieke team te smal werd. Het bestuur heeft daarom besloten gefaseerd af te treden per 1 februari 2022.  

De datum 1 februari is gekozen om de jaarrekening 2021 nog af te kunnen ronden. Intussen zijn een nieuwe 

interim-voorzitter en interim-secretaris benoemd. Penningmeester Renee ter Braake blijft aan tot er een 

nieuwe goede penningmeester gevonden is.  
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Activiteiten 

Cursus Zen, Zang en Spel 

Deze cursus vond als ieder jaar plaats in l'Huis Préau in de gemeente Chatin in Frankrijk, van 3 - 10 juli. 

Docenten waren Margreet Honig, Elsina Jansen en Marc Brookhuis, de pianist was Daan Boertien. Er waren 

10 deelnemers. 

Zanger en zangdocent Sinan Vural was te gast als toehoorder. Als onderdeel van Teach the Teacher wordt 

elk jaar iemand uitgenodigd om mee te leren en te kijken bij de lessen van Margreet Honig. In vorige edities 

waren zangers en docenten Henk Neven, Helena Rasker en Valerie Guillorit in Préau van de partij. 

 

 

Cursus Lyrical Acting in Opera 

Deze cursus vond plaats van 2 - 7 augustus in Splendor in Amsterdam. Onder leiding van David Prins - spel en 

regie, Maarten Koningsberger – zang, Luba Podgayskaya – repetitor/pianist en Flavio Aulino – Italiaanse taal, 

werd er gewerkt aan duetten en aria’s uit Mozart-opera’s. In totaal waren er negen deelnemers, vier uit het 

buitenland en vijf woonachtig in Nederland.  

Deze cursus werd afgesloten met een geheel geënsceneerde presentatie in Splendor waar helaas, vanwege 

corona, maar een beperkt aantal mensen bij aanwezig kon zijn. 

 

Cursus Margreet Honig Summer Academy 

Deze cursus vond plaats in Schloss Weinberg, Kefermarkt, Oostenrijk, van 23 - 27 augustus. In deze cursus 

worden naast zanglessen door diverse zangdocenten die in de lijn van Margreet Honig werken ook lessen 

gegeven in spel, zen-meditatie en ademhaling. Deze drie extra onderdelen worden door Margreet essentieel 
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gevonden bij het opleiden van zangers. In 2021 werd er naast Margreet samengewerkt met zangdocenten 

Rosa Dominguez en Peter Brechbühler, met Elsina Jansen, spel, Tanja Aspelmeier, ademhaling en Marc 

Brookhuis, zen-meditatie. Repetitoren/pianisten waren Hans Adolfsen en Marta Liébana. De 18 deelnemers 

kwamen uit alle windstreken. Ook waren twee toehoorders aanwezig in het kader van Teach the Teacher: 

zangdocenten Marcel Reijans en Bert van de Wetering. In eerdere edities waren dit o.a. Magdalena Kozena, 

Judith van Wanroij, Hetty Gehring en Michèle Baechtold. 

 

Samenwerking met Codarts in Rotterdam/Teach the Teacher 

In het studiejaar 2019/20 is een exclusieve samenwerking tussen de Margreet Honig Foundation en Codarts 

Rotterdam, Hogeschool voor de Kunsten, van start gegaan. Dit initiatief is in Nederland uniek. Zangdocenten 

laten zich bijscholen in het gedachtegoed en de werkwijze van Margreet Honig. Margreet heeft zich exclusief 

aan Codarts verbonden. In het kader van deze samenwerking worden een aantal professionaliseringsdagen 

voor de zangdocenten georganiseerd. Op deze dagen geven de zangdocenten les aan hun leerlingen, met 

Margreet als observator. In uitgebreide feedbacksessies bespreekt Margreet vervolgens samen met de 

docenten de lessen. Daarnaast zijn er vijf masterclasses waarbij Margreet met alle studenten van de 

vakgroep individueel werkt. Alle docenten en studenten zijn daarbij als toehoorder aanwezig. 

 

De samenwerking is in de schooljaren 2020 - 2021 en 2021 - 2022 voortgezet. Intussen is bekend dat deze 

ook in 2022 - 2023 zal plaatsvinden.  

 

Studio MHF/Teach the Teacher 

Onder de vlag van ‘Teach the Teacher’ vinden dus diverse activiteiten plaats: naast de samenwerking met 

het conservatorium van Rotterdam worden docenten/zangers uitgenodigd als toehoorder bij de cursussen in 

Préau en Schloss Weinberg. Maar met haar bekende enthousiasme heeft Margreet Honig nóg een project 

gestart, ook onder de vlag van 'Teach the Teacher'. Het sluit aan bij de wens van Margreet om haar kennis en 

manier van lesgeven door te geven. Deze bijzondere jaartraining is inmiddels omgedoopt tot Studio MHF. In 

haar huis in Amsterdam werkt ze jaarlijks aan ‘hoe moet ik lesgeven’ met acht deelnemers die naast 

uitvoerend zanger ook werkzaam zijn als zangdocent. De lessen bestaan uit het lezen en samen bespreken 

van diverse literatuur over zangtechniek en alles dat nog meer voor Margreet van onschatbare waarde is in 

haar pedagogiek. Daarnaast geven de studenten les aan elkaars leerlingen, onder begeleiding van Margreet. 

Ook worden er interessante gastdocenten uitgenodigd. In september 2021 zijn er twee groepen van ieder 

vier zangers gestart, een op vrijdagmiddag en een op zaterdagochtend. De cursus krijgt een vervolg in 

september 2022. 
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Communicatie 

Nieuwsbrief 

Met regelmaat verstuurt de MHF nieuwsbrieven naar haar achterban om zo de binding te behouden en te 

verstevigen. Het streven is één Nieuwsbrief per kwartaal. In 2020 is een begin gemaakt met het serieus 

uitbreiden van het adressenbestand, zodat zoveel mogelijk mensen van de activiteiten van de MHF op de 

hoogte zijn. Het bestand telt per 31 december 2021 350 adressen. Een aantal dat wij natuurlijk willen 

vergroten. Sinds 2018 zijn er circa 12 nieuwsbrieven verschenen met daarin o.a. de aankondiging van de 

oprichting van de nieuwe stichting en natuurlijk oproepen tot donaties. Ook worden mensen op de hoogte 

gebracht van onze zomercursussen met daarbij tal van foto’s ter illustratie. 
 

Website  

Sinds de oprichting in 2018 heeft de MHF een eigen website. Deze wordt regelmatig geüpdatet en is 2-talig 

NL/ENG. De website is o.a. voorzien van een Why Donate-button en de mogelijkheid om in te schrijven voor 

de nieuwsbrief. Ook zijn er diverse testimonials te vinden, relevante video’s en persartikelen over Margreet 

Honig. https://margreethonigfoundation.com/ 

 

Sociale Media 

 

a. Facebook 

Op Facebook bevindt zich een pagina voor onze Masterclasses (voor potentiele deelnemers van onze 

cursussen, zeer goed bezocht met bijna 800 vrienden) en ook specifiek voor de Foundation is er een pagina 

die groeiend is qua aantal likes, circa 650. Zie deze links:  

MHF Masterclasses https://www.facebook.com/margreethonig/  

MHF https://www.facebook.com/margreethonigfoundation/  

Voor al onze cursussen worden op Facebook speciaal evenementen aangemaakt, en worden zangers 

uitgenodigd.  

 

b. Instagram 

Hier zijn wij sinds 3 jaar actief. Circa 360 volgers. Een aantal dat de afgelopen jaren behoorlijk is gegroeid en 

waar wij nog actiever op gaan inzetten.  

https://www.instagram.com/margreethonigfoundation/  

 

c. YouTube 

Op YouTube hebben wij een eigen kanaal, nog in ontwikkeling, maar het krijgt langzamerhand vorm. Hier 

willen wij inhoud aanbieden, waaronder interviews, documentatie van lessen etc. 

https://www.youtube.com/channel/UCyutv-oH_Xyp5lc-605aIsQ/featured  

  

https://margreethonigfoundation.com/
https://www.facebook.com/margreethonig/
https://www.facebook.com/margreethonigfoundation/
https://www.instagram.com/margreethonigfoundation/
https://www.youtube.com/channel/UCyutv-oH_Xyp5lc-605aIsQ/featured
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