
Nieuws: Harry Chün verlaat Dureco/Strengholt 

 

Harry Chün heeft besloten zijn post van managing-director bij 

Dureco/Strengholt Music Productions B.V. te verlaten. “Ik kon 

deze functie niet langer combineren met mijn andere 

consultancy-werkzaamheden”, aldus Chün in een reactie. “Ik heb 

de samenwerking daarom per 1 december jl. beëindigd.” 

 

Chün zegt in een nadere toelichting op zijn vertrek: “Toen 

Ronald Verberg begin van dit jaar vertrok als general manager 

van Music Net, ben ik de operationele leiding van Music Net 

‘erbij gaan doen’. Ik had daarnaast echter nog zoveel andere 

taken, dat het mij wel erg veel tijd ging kosten. Gelukkig heb 

ik in oktober Marijke Ruiter als commercieel directeur kunnen 

aantrekken. Met haar komst dacht ik de handen vrij te krijgen 

om mij meer op Dureco/Strengholt te gaan richten. Mede door 

mijn andere activiteiten kon ik daar naar mijn zin echter niet 

genoeg aandacht aan besteden. Daarom heb ik ervoor gekozen 

mijn werkzaamheden voor Dureco/Strengholt te beëindigen. Daar 

moet echt iemand terugkomen die 100% van zijn tijd eraan kan 

besteden.” 

 

Bij Dureco/Strengholt vervult Gerard Rutte ad interim de taken 

van Chün. “Zolang Strengholt nog geen definitieve vervanging 

heeft gevonden vervul ik twee dagen per week, op freelance 

basis, de rol van general manager”, zegt Rutte in een 

toelichting. “Op het ogenblik ben ik aan het inventariseren 

hoe de toekomst van Dureco eruit kan zien en geef ik sturing 

aan de weinige mensen die hier momenteel nog werkzaam zijn.” 

 

Bij Music Net treedt Harry Chün meer naar de achtergrond. “Ik 

zal me als statutair directeur meer gaan bezighouden met 

holdingzaken”, zegt hij. “Music Net maakt daar ook deel van 

uit, dus ik zal op de achtergrond nog steeds sturing geven. 

Marijke Ruiter zal nu naar buiten toe meer gaan optreden als 

het gezicht van Music Net en verantwoordelijk zijn voor alle 

operationele zaken.” 


