Stichting SFH Zomerconcert - Jaarverslag 2012
Doel van het Zomerconcert is het werven van fondsen
voor het Saint Francis’ Hospital in Zambia door
middel van het brengen van klassieke muziek door
musici van naam voor een betaalbare prijs.
Vanaf het eerste concert in 1997 vindt dit
muziekfestijn in de open lucht elke zomer plaats bij
de vijver van restaurant ‘Rust Wat’ in Blaricum.
Dankzij de bijdragen van de vele sponsors/weldoeners
en de medewerking van verschillende bedrijven en
instellingen brengt het Zomerconcert een aanzienlijk
bedrag op. De netto-opbrengst wordt door Wilde
Ganzen vermeerderd met 55% premie waardoor
grotere projecten gerealiseerd kunnen worden.
Het bestuur van de Stichting Saint Francis’ Hospital Zomerconcert in 2012:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jan van der Werf, voorzitter
Anne-Mieke Lockhorn, secretaris
Carel van der Spek, penningmeester
Paula Leidner- Drieman, publiciteit
Fred van Male
Peter Meeuwis
Aukelien van Hoytema
Wout van der Wijk

In december trad Jan van der Werf af als voorzitter en werd opgevolgd door Fred van Male.
Léon Imandt is toegetreden tot het bestuur als terzake kundige betreﬀende de projecten van
het Saint Francis’ Hospital.
Artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers die allen in het Saint Francis’ Hospital gewerkt
hadden, richtten in 1993 de Medical Support Group op. Els van der Werf was vanaf het begin
een van de bestuursleden. Jan van der Werf volgde in 1996 zijn echtgenote op.
Doel was en is nog steeds om het ziekenhuis in Zambia te ondersteunen op materiële en
immateriële wijze.
Ook nam Jan van der Werf het initiatief om een samenwerking aan te gaan met de Tergooi
Ziekenhuizen. Hierdoor werd het mogelijk om ‘gebruikte’ ziekenhuishardware zoals bedden,
operatietafels enz een tweede leven te geven in Zambia.
Voor het werven van fondsen heeft Jan van der Werf in 1997 de Stichting Saint Francis’
Hospital Zomerconcert opgericht. Onder zijn bezielende, enthousiasmerende en
stimulerende leiding is het Zomerconcert uitgegroeid tot een jaarlijks druk bezocht
evenement.

De samenwerking die Jan van der Werf met de Wilde Ganzen tot stand wist te brengen was
een kroon op zijn werk.
Een andere kroon op zijn werk was de benoeming tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.
De koninklijke onderscheiding en de bijbehorende versierselen werden hem tijdens zijn laatste
concert als voorzitter van het Zomerconcert uitgereikt door de Larense burgemeester Elbert
Roest en zijn Blaricumse collega Joan de Zwart-Bloch.
Het bestuur is Jan van der Werf bijzonder veel dank verschuldigd voor zijn ongeëvenaarde
inzet die ter inspiratie zal dienen om het Zomerconcert in zijn lijn voort te zetten.
Het afgelopen jaar heeft het bestuur om de 6 weken vergaderd om de voortgang van de
werkzaamheden ter voorbereiding van het Zomerconcert te bespreken.
Door middel van aankondigingen in regionale kranten, driehoeksborden en spandoeken in
Laren en Blaricum alsmede een digitale uitnodigingsbrief wordt het Zomerconcert en het
belang van bijdragen aan ontwikkelingssamenwerking aan een groot publiek, met name in het
Gooi, bekend gemaakt.
Kaartverkoop geschiedt via de website Stichting Zomerconcert en via de lokale apotheken.
Op de website staat tevens informatie omtrent de besteding van de opbrengst en het concert
( www.zomerconcert.nl).
Een record aantal van 1200 bezoekers woonde het 15e Zomerconcert 2012 bij.
Traditiegetrouw was het de avond van het concert stralend weer. Een strakblauwe lucht, een
rimpelloze vijver met bloeiende waterlelies en vrolijk kwakende eenden verwelkomden de
bezoekers.
Op het eiland onder een bedoeïnentent speelden de broers Arthur en Lucas Jussen de sterren
van de hemel. Het publiek luisterde ademloos naar het schitterende programma met werken
van Beethoven, Schumann en Rachmaninov.
De avond werd besloten met een indrukwekkend quatre-mains van Bizet.
Met de opbrengst van het concert wordt dit jaar het bacteriologisch en chemisch laboratorium
in het Saint Francis’ Hospital gemoderniseerd.
Daarnaast wordt ook bijgedragen aan een tweede jaar van demonstraties van ‘Integrated Solar
Cooking’ met uitbreiding naar de Rural Health Centres in de grotere dorpen van het Katete
district.
Wilde Ganzen heeft de projecten goedgekeurd en draagt bij door de netto-opbrengst te
vermeerderen met 55% premie.
De voorbereidingen voor het 16e Zomerconcert op 21 juni 2013 zijn inmiddels in volle gang.
Ernst Daniel Smid zal optreden vergezeld door twee solisten: Francis van Broekhuizen,
sopraan en Rutger de Vries, tenor. Zij worden begeleid door het ensemble Camerata
Particolare.
Er staat ons weer veel moois te wachten.
Anne-Mieke Lockhorn,
secretaris Stichting Saint Francis’ Hospital Zomerconcert

