
BELEIDSPLAN  
Stichting Tera de Marez Oyens Fonds 

Doelstelling van de Stichting 

De stichting Tera de Marez Oyens Fonds is 29 oktober 1998 opgericht. Het was een 
gezamenlijk initiatief van Cor Witbraad namens Buma/Stemra, Marten Toonder en de 
kinderen van Tera. Na haar overlijden zochten zij naar een mogelijkheid om niet alleen het 
culturele erfgoed van Tera in de vorm van haar composities levend te houden, maar ook haar 
gedachtegoed.  

De stichting heeft ten doel: het stimuleren van componisten van hedendaagse muziek en het 
bevorderen van de belangstelling voor het muzikale erfgoed van de componiste Tera de 
Marez Oyens (geboren Woltera Gerharda Wansink op 5 augustus 1932 te Velsen, Noord-
Holland).  

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  

(a) een prijs ter beschikking te stellen aan componisten van hedendaagse muziek of personen 
en instellingen die zich in het bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben ter zake van de 
promotie van hedendaagse muziek in het algemeen of van de muziek van de componiste Tera 
de Marez Oyens in het bijzonder. Een prijs zoals hiervoor bedoeld zal zo mogelijk elke twee 
jaar ter beschikking worden gesteld.  

(b) Het organiseren van en/of medewerking verlenen aan activiteiten ter bevordering van de 
aandacht voor hedendaagse muziek en de muziek van componiste Tera de Marez Oyens in het 
bijzonder. 

 
Werkzaamheden 1998-2012 
 
Prijs 
De Tera de Marez Oyens Prijs werd uitgereikt in 2000, 2002, 2009 en 2011. Het betreft een 
geldbedrag van 2000 Euro als tegemoetkoming voor een nieuwe compositieopdracht, dat 
werd uitgekeerd aan prijswinnaars van de compositieprijsvraag. Dat bedrag kwam uit de 
rentebaten op het vermogen van het fonds. Door de economische crisis is de financiële buffer 
van de stichting smaller geworden, maar is ervoor gekozen wel de prijs van 2011 uit te reiken. 
Door bij de organisatie van de prijsvragen zoveel  mogelijk samen te werken met instellingen 
zoals de Buma, Geneco en ensembles in de muziekwereld werden kosten bespaard en was het 
mogelijk aan de uitvoerders ook de gelegenheid te geven hun opdrachtcompositie uit te 
voeren.  
 
Overige activiteiten 
In 2009 werd door een student muziekwetenschap een website opgezet met daarop informatie 
over de componiste Tera de Marez Oyens en de doelstellingen van de stichting.  Deze website 
bevat vooralsnog alleen de basisinformatie over haar werk en informatie over de 
compositieprijzen. Het doel is deze site multimedialer te maken en qua weblayout verder te 
verbeteren. Daarnaast is het de bedoeling de site volledig tweetalig te maken. (NL/Engels) 
 



De werkzaamheden van de stichting  
De stichting heeft geen personeel in dienst. Het bestuur van de stichting initieert en 
organiseert zelf. Bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden, wel kunnen zij gemaakte 
onkosten declareren. Er wordt naar gestreefd het aantal bestuurders op vijf te handhaven. 
Behalve een voorzitter, secretaris en penningmeester, zijn er twee leden. Voor de 
noodzakelijke slagkracht bij de organisatie van activiteiten wordt zoveel mogelijk 
samenwerking aangegaan met andere instellingen. Deze samenwerkingen dragen tegelijkertijd 
bij aan een steviger verankering van de activiteiten van de stichting in de muziekwereld. De 
stichting heeft een oneindige looptijd. Het uitvoeren van activiteiten draagt direct bij aan het 
verwezenlijken van de doelstellingen van de stichting.  
 
Toekomstige activiteiten 2012-2016 
 
Tussen 2012 en 2016 zal de stichting werken aan: 
-verzamel CD met nog niet eerder uitgebrachte composities van Tera de Marez Oyens  
-compositieprijs (onder voorbehoud van beschikbare samenwerkingspartners)  
-monografie  
-heruitgave van studieboek: Werken met moderne klanken (evt. digitaal te publiceren op de 
website)  
-uitbreiden van de website (inhoudelijk en qua functionaliteiten)  
-lobby-activiteiten ontplooien die zullen leiden tot een frequentere opvoering van de muziek 
van Tera de Marez Oyens, bijv. i.s.m. de Nederlandse conservatoria en festivals  
 
 
De wijze waarop de stichting het vermogen zal beheren, besteden en uitkeren  
Het oorspronkelijke vermogen van 150.000 gulden (68067 Euro) werd gespreid beheerd over 
effecten, fondsen en spaarrekeningen. De rentebaten uit het vermogen wordt besteed aan 
activiteiten die bijdragen aan uitvoering en ondersteuning van de doelstelling. Het vermogen 
wordt uitgekeerd aan winnaars van de prijs en aan uitvoerders van activiteiten volgens de 
doelstelling, dit ter beoordeling door het bestuur van de stichting. Tot 2010 werd het 
vermogen beheerd door Nachenius Tjeenkbankiers, in een koppeling met de Marten Toonder 
stichting. Deze koppeling werd opgeheven 6 oktober 2009 waarna de stichting is overgestapt 
naar de ASNBank.  
 
Statutair is vastgelegd dat het bestuur de taak heeft om het basisvermogen stabiel te houden 
op een bedrag equivalent aan het vermogen in oprichtingsjaar 1998 (anno 2012 zou dit bedrag 
95623 Euro moeten zijn). Het vermogen m.i.v. 1 januari 2012 bedraagt 82.664,36 Euro. De 
kloof is veroorzaakt door de snelle daling van beurskoersen vanaf 2010 en de keuze om 
tijdelijk uit de aandelen te stappen en op spaarrekeningen over te stappen. De rendementen 
daarvan vielen door dalende rentestanden op spaarrekeningen tegen, waardoor het vrij 
besteedbare budget schommelt tussen 1000 en 1500 Euro.  
 
De komende vijf jaar zullen erop gericht zijn dit ontbrekende vermogensbedrag aan te 
zuiveren, door onder andere een zorgvuldige en iets risicovoller beleggingsstrategie. Mocht de 
stichting tot ontbinding over gaan dan zal het resterende saldo zoveel mogelijk ten goede 
komen overeenkomstig het doel van de stichting. 
 
 
 



De wijze waarop de stichting de fondsen wil verwerven  
 
Om de activiteiten te kunnen uitvoeren zal het nodig zijn aan aanvullende fondsenwerving te 
doen om de beoogde activiteiten mogelijk te maken. Daarvoor zal een beroep worden gedaan 
op overheden, sponsors, particuliere fondsen en particulieren. De stichting wil donateurs gaan 
werven. Ook staat zij open voor schenkingen of legaten.  
 
 
 
 
 


