JAARVERSLAG 2016
1. Inleiding
De VZW Conservamus werd in 2007 opgericht en heeft als doel de restauratie en de renovatie van het
gebouwencomplex van het Koninklijk Conservatorium Brussel. De vereniging heeft een
haalbaarheidsstudie laten uitvoeren, een business plan laten opmaken voor de restauratie en voor het
uitbaten van de gerenoveerde site, en heeft een aanzienlijk aandeel in de reflectie achter de oprichting
van een juridische structuur die belast zal zijn met de restauratie en het beheren van de site.
2. 2016
Om de regeringen in de gelegenheid te stellen de onderhandelingen rond de statuten en de
aandeelhoudersovereenkomst van de NV die belast zal zijn met de restauratie en het beheren van het
gebouwencomplex na de werken, in een serene sfeer af te sluiten, had Conservamus, in
overeenstemming met haar leden, gekozen voor een discretere communicatie.
De onderhandelingen bleven echter aanslepen waardoor de VZW haar keuze, in de zomer van 2016,
moest aanpassen. De contacten tussen de leden van de Raad van bestuur en de kabinetten werden
weer intensief.
Tegelijkertijd werd de “Operatie raamkozijnen” opgestart. Het gaat hier over het restauratieproject
van de raamkozijnen op de Regentschapsstraat, het binnenplein en de Kleine Zavel. Dit project
beantwoord aan de wensen van de leden gedurende de ALV 2016 en wordt door de leden gesteund.
Drie doelen worden nagestreefd:
1. de redding van raamkozijnen (“de mooiste raamkozijnen van de stad”) die binnen 2 à 3 jaar wellicht
niet meer restaureerbaar zullen zijn;
2. het werk van Conservamus zichtbaar maken, ook voor de leden en mecenassen; sommigen steunen
de VZW al jaren en wensen dat hun steun tot een concrete interventie op het gebouw zou leiden;
3. een signaal sturen richting de regeringen: de restauratie is dringend en Conservamus (m.a.w. een
burger-initiatief) geeft het goede voorbeeld.
De Operatie ging gepaard met een perscampagne en werd (vanuit de Regentschapsstraat) bijzonder
zichtbaar gemaakt adhv een billboard op een stelling. De drie doelen zijn ruim bereikt: in december en
januari hebben de drie regeringen de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst goedgekeurd
waardoor de feitelijke oprichting van de NV Koninklijk Conservatorium Brussel mogelijk wordt (de RvB
zou in april samengesteld worden). Met de hiervoor bestemde financiële middelen, publiceerde Beliris
begin dit jaar een openbare aanbesteding voor een architectenproject ; deze zomer, zonder wachten
op de “algemene” restauratie, zullen de raamkozijnen worden gered en zullen een eerste concreet
teken van de restauratie zijn.
Onder leiding van Olivier Courtens, gespecialiseerd restauratiearchitect, heeft Conservamus in 2016
een vergunning samengesteld voor de restauratie van de raamkozijnen. Deze werd in maart 2017
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ingediend. Hiervoor werden meerdere onderzoeken doorgevoerd (historisch, stratigrafisch, thermisch,
technisch) waarbij specialisten en vaklieden werden geraadpleegd.
De opstelling van het dossier gebeurde in overleg met de Divisie Monumenten en Landschappen, de
Regie der Gebouwen, Beliris, en de Koning Boudewijnstichting – voor de financiële aspecten.
Voor het steeds terugkomend probleem van de financiering van haar functioneringskosten heeft de
VZW een sponsoringsdossier opgesteld. Het dossier heeft enkele vruchten afgeworpen, vooral in de
aanloop naar het jaarlijks Steunconcert. Toch heeft de sponsoring (nog) geen duurzame oplossing
kunnen bieden voor dit probleem.
Het Steunconcert van 25 oktober werd een groot succes. De grote media-aandacht, het aantrekkelijke
programma en de uitmuntende ensembles, maar ook de inzet van de studentengemeenschap hebben
hier ruim aan bijgedragen.
Tenslotte werd in 2016 de vernieuwing van de website afgerond. De nieuwe website staat nu online
en krijgt veel bijval.
3. « Conservamus Community »
In 2016 ontving de VZW 299 giften en stortingen van leden (262 in 2015), waaronder 41 voor de
“Operatie raamkozijnen”. Hierdoor komt het aantal leden van de VZW op 200 te staan (149 in 2015)
– donateurs die minstens 30 € storten zijn de facto lid van de vereniging.
201 donateurs deden een gift op de projectrekening van de Koning Boudewijnstichting (168 en
2015). In totaal werd 70.932 € gegeven (45.472 € in 2015), vaarvan 42.365 € voor de Operatie
raamkozijnen.
4. Financiën
Op 31 december 2016, bedroegen de liquiditeiten van de VZW op de AXA-rekening 17.328,28 €
(12.377,84 € begin 2016).
Op de project-rekening van de Koning Boudewijnstichting werd op 31 december 2016 449.597,15 €
waargenomen (425.849,57 € eind 2015).
4.1. Inkomsten
De inkomsten op de lopende rekening van de VZW bestaan vooral uit lidgelden en giften, een kleiner
deel uit opbrengsten van het Steunconcert. In totaal bedragen de inkomsten 48.226,26 €.
Wat betreft de project-rekening van de KBS moet de invloed van de “Operatie raamkozijnen” zeker
benadrukt worden, maar ook twee stortingen richting lopende rekening van Conservamus voor een
totaal van 30.000 €, voor de betaling van de eerste facturen met betrekking tot dit project en
personeelskosten moeten vermeld worden.
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4.2. Uitgaven
De belangrijkste uitgaven waren: de personeelskosten, de kosten voor de organisatie van het
Steunconcert et de betaling van de eerste facturen voor de raamkozijnen.
De gulle financiële bijdrage van een aantal leden van de Raad van Bestuur, die een aanzienlijk deel
van de kosten rond het Steunconcert op zich namen, heeft dit evenement mogelijk gemaakt zonder
verlieslatend te zijn.
4.3. Begroting 2017
De uitgaven en de uitgavenstructuur zullen in 2017 lichtjes afwijken van de begroting voor 2016.
Rekening houdend met de oprichting van de NV en de Operatie raamkozijnen, worden de rubrieken
“Concert”, “Communicatie” en “Activiteiten” naar boven geschroefd.
De begroting voor de Operatie raamkozijnen zal voor een groot deel afhangen van de offertes van de
aannemers. Daar de financiële middelen voor dit project afkomstig zullen zijn van de projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting en onderworpen aan een overeenkomst, zijn deze kosten
niet in de begroting voor 2017 opgenomen. De begroting betreft enkel de werking van de VZW.
5. Vooruitzichten
Zoals aangegeven zal de NV Koninklijk Conservatorium Brussel vermoedelijk in de lente van 2017
operationeel zijn.
Conservamus zal, conform haar statuten en de Mission Statement (in 2015 door de ALV
goedgekeurd), haar doel blijven nastreven tot de restauratiewerken afgelopen zijn. De vereniging zal
zich inzetten om de werken zo spoedig mogelijk te laten starten en af te ronden, zonder af te doen
aan de kwaliteit.
De VZW zal de restauratie van de raamkozijnen van dichtbij opvolgen, zal contact leggen met de NV
Koninklijk Conservatorium Brussel en zal zich in toenemende mate toeleggen op fundraising, om de
volledige restauratie van de gebouwen te bevorderen.
De initiatieven van de VZW zullen met een aangepaste communicatie onder de aandacht gebracht
worden, richting leden en richting publieke opinie.
Brussel, 31 maart 2017
De Raad van Bestuur
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