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Het jaar 2020 stond helaas in het teken van de coronapandemie. De coronapandemie heeft een groot effect 

gehad op de studentenmuziek ensembles. De repetities en concerten zijn afgelast, uitwisselingen met 

buitenlandse muziekgezelschappen konden helaas niet doorgaan. Daarmee zijn de activiteiten van de Van Uven 

Stichting ook flink teruggelopen. Toch zijn de reguliere activiteiten met instrumenten uitleen doorgegaan. 

Instrumenten 

We hebben nu 33 uitleenbare instrumenten. Daarnaast nog twee pauken, twee vleugels en een piano. Dertien 

instrumenten waren het gehele jaar 2020 uitgeleend (1 viool, 3 contrabassen, 2 A-klarinetten, basklarinet, 

hoorn, 2 baritonsaxen, trombone, 2 C trompetten). Drie instrumenten werden in 2020 ingeleverd (beide 

altviolen, Bes-trompet). Eén instrument werd uitgeleend vanaf 2020 (hobo). Een contrabas was het hele jaar 

verhuurd en een D trompet voor enkele maanden.  

Onze pauken zijn via WSKOV gerepareerd door een monteur van Adams te laten komen. WSKOV heeft ook 

paukenstokken gekocht. VUS neemt de kosten voor haar rekening: dan blijft alle instrumentarium bij VUS. 

Verder zijn er diverse kleine reparaties uitgevoerd en instrumentkoffers aangeschaft. 

We hebben geconstateerd dat de twee vleugels (de Bechstein, die nog van professor Van Uven is geweest, en 

de Yamaha) gereviseerd moeten worden en we hebben geschat dat dat wellicht 10.000 euro per vleugel zou 

kunnen gaan kosten. We hebben nagedacht over hoe we dat zouden kunnen financieren. Externe bronnen zijn 

dan nodig. Omdat er bij de ensembles behoefte is aan een bastrombone hebben we ook nagedacht hoe we de 

aankoop hiervan kunnen financieren.  

De Van Uven muziekcollectie 

Er is weinig geleend, slechts door een paar mensen per jaar. Nu en dan bieden mensen aan om hun 

verzameling bladmuziek te doneren, maar vaak blijkt dat de verzameling niets toe voegt. Zo hebben we 

salonmuziek aangeboden gekregen: dit is afgewezen, want dat past niet in onze collectie.  

Algemeen 

Met de WUR is gesproken over vervangende huisvesting, omdat in 2022 onze huidige ruimte (Klankrijk, Achter 

de Aula) een andere eigenaar krijgt en voor 2022 ontruimd moet zijn. WSKOV heeft een soortgelijk probleem 

(bestuursruimte: Klankrijk en repetitieruimten: Aula en Klankrijk) en we hebben besloten dat VUS, WSKOV en 

De Ontzetting gezamenlijk optrekken in het vinden van vervangende ruimte. 

De website bevat nu een nieuwe bijgewerkte lijst van onze uitleenbare instrumenten. 

Het bestuur heeft vergaderd op 7 januari, 19 mei en 22 september 2020 (deels online). 

 


