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1. Bestuursverslag 

A. Aard van de activiteiten 
De stichting Nederlands Kamerkoor heeft tot doel de bevordering van koormuziek als kunstvorm in 
het algemeen en dit doel wordt nagestreefd door het in stand houden van een ensemble: 
het Nederlands Kamerkoor.  
De voornaamste taak van dit ensemble is het geven van concerten en het maken van 
geluidsopnamen al dan niet met beeld, in eigen exploitatie of in opdracht van derden.  
Voor wat betreft de periode 2013-2016 was deze doelstelling uitgewerkt in het beleidsplan 
Nederlands Kamerkoor 2013-2016. Inmiddels is er voor de volgende periode een nieuw Beleidsplan 
2017-2020 ontwikkeld. 

B. Directie 
De verantwoordelijkheden voor de dagelijkse gang van zaken en de daartoe te vervullen taken zijn in 
handen van de directeur-bestuurder, Tido Visser. 

C. Bestuursverslag  
Algemeen 
Met 2016 sluit het Nederlands Kamerkoor naar verwachting een periode af waarin diende te worden 
gewerkt onder uitdagende financiële omstandigheden. Vier jaar lang heeft het spanningsveld tussen 
artistiek verwachtingspatroon en zichtbaarheid enerzijds, en financiële middelen anderzijds, zijn 
invloed gehad op de beleidsruimte van het Nederlands Kamerkoor. De toekenning van meerjarige 
subsidie door het Fonds Podiumkunsten en de Gemeente Utrecht betekent dat er een solide 
financiële basis komt te liggen onder de activiteiten van de stichting Nederlands Kamerkoor. 
 
Terwijl de financiële situatie de constante zorg en aandacht van de directie vereiste, viel er ook 
ongekend artistiek succes te noteren. Het jaar 2016 was een aaneenschakeling van hoogtepunten. 
Het Nederlands Kamerkoor is in staat gebleken het hoogste artistieke niveau te realiseren en 
aansprekende projecten te presenteren, met indrukwekkende bezoekcijfers. 
 
In de hoopvolle verwachting dat de aanvragen bij de Gemeente Utrecht en Fonds Podiumkunsten 
zouden worden gehonoreerd, is er in 2016 gewerkt aan de verdieping en verankering van het 
uitgezette beleid. Zowel op het gebied van kwaliteit, innovatie en educatie zijn ferme stappen gezet. 
Maar ook in de organisatie zelf is het nodige verbeterd, waarbij de oprichting van een audit-
commissie en een sponsorcommissie vanuit de Raad van Toezicht, alsmede de aanstelling van een 
zakelijk leider en een developer, als belangrijkste veranderingen mogen worden bestempeld. Het 
koor en de organisatie hebben zich voorts steviger geworteld in de stad Utrecht. Initiatieven van de 
directie binnen stad en provincie om te komen tot meer samenwerking tussen overheden, 
bedrijfsleven en culturele sector kunnen niet alleen rekenen op enthousiasme, maar ook op activatie 
vanuit alle partijen. 
 
Artistiek verslag 
Het jaar 2016 was op artistiek gebied een zeer succesvol jaar. De Volkskrant schreef dat “het 
Nederlands Kamerkoor voor de koormuziek is wat het Concertgebouworkest is voor de orkestrale 
muziek: een toonaangevend topensemble”. Dit naar aanleiding van de eerste a cappella-productie 
o.l.v. chef-dirigent Peter Dijkstra, met o.a. de dubbelkorige mis van Frank Martin.  
 
Er is in 2016 voor zover mogelijk al vooruitgelopen op nieuw beleid, waarin kwaliteitsinjecties voorop 
staan, met meer repetities, verspreid over meer dagen, en meer gebruikmaking van taalcoaches. Dit 
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heeft zijn vruchten afgeworpen. De zangers straalde bij de concerten veel vertrouwen uit. Peter 
Dijkstra drukt steeds meer zijn stempel op het koor, dat zeer enthousiast is over zijn aanpak. 
 
De programmering was zo breed als het koorrepertoire zelf, waarbij de lijn van een nieuw, 
innovatiever signatuur werd gecontinueerd. Met Hadewych Minis bracht het Nederlands Kamerkoor 
een programma rondom Shakespeare’s toneelstuk De Storm, met teksten van Spinvis. Het publiek 
verkeerde in de veronderstelling dat het een lezing en concert voorgeschoteld kreeg, maar werd 
langzamerhand De Storm zelf ingetrokken. De reacties waren op aangename wijze verdeeld. Er was 
een grote – vooral jongere – groep laaiend enthousiaste bezoekers, maar de traditionele bezoeker 
kon dit format minder bekoren. Diezelfde tweedeling was zichtbaar bij het programma met Rob 
Wijnberg, over het vooruitgangsdenken. We mogen de conclusie trekken dat innovatief 
programmeren niet altijd zonder slag of stoot gaat, en dat de reguliere bezoeker van het Nederlands 
Kamerkoor daar nog niet altijd aan gewend is. Wij hebben dit jaar geleerd dat uitleggen een heel 
belangrijk onderdeel is van het succes. Vertel je publiek wat het kan verwachten. 
 
Ook innovatief en spraakmakend waren de samenwerkingen met Michel van der Aa in zijn 
adembenemende 3D opera Blank Out, en de topprestatie van een vocaal kwartet van het Nederlands 
Kamerkoor in de wereldpremière van Only the sound remains, een opera van Kaija Saariaho in een 
regie van Peter Sellars, met o.a. Philippe Jarousky, op het Opera Forward Festival van De Nationale 
Opera. 
Nog een schitterende wereldpremière was de door het Nederlands Kamerkoor verstrekte 
opdrachtcompositie aan de Russisch-Amerikaanse componiste Lera Auerbach. 72 Angels is stuk van 
liefst anderhalf uur. Het werd op spannende locaties uitgevoerd, waaronder het festival November 
Music en het popfestival Le Guess Who? Het koorrepertoire bestaat veelal uit korte werken, wat veel 
koorconcerten te fragmentarisch maakt. Met 72 Angels wil het Nederlands Kamerkoor zich blijven 
inzetten voor grote composities. Andere wereldpremières van het koor waren Cities, van de hand 
van de jonge Estse Evelin Seppar, in het kader van het TENSO Festival, de Missa Unitatis van Antony 
Pitts, waarin werd samengewerkt met Cappella Pratensis en verscheidene amateurkoren, drie 
madrigalen van Andries van Rossem, en het werk De Storm van Rob Zuidam als onderdeel van het 
gelijknamige programma. 
 
Ook de samenwerking met kamer- en symfonieorkesten was buitengewoon te noemen. Memento 
Mori was een schitterende samenwerking met het Nederlands Kamerkorkest o.l.v. niemand minder 
dan James MacMillan die eigen werk dirigeerde. Met het Koninklijk Concertgebouworkest werd 
samengewerkt in uitvoeringen van Bachs meesterwerken. Het Weihnachts-Oratorium klonk o.l.v. 
Trevor Pinnock in de Kerstmatinée, en Magnificat werd uitgevoerd o.l.v. Iván Fischer. Ook de 
uitvoering van Israel in Egypt van Händel, in Wenen en Kopenhagen, was bijzonder. Dit laatste 
concert werd opgeluisterd door de aanwezigheid van het Deense koningspaar. Dit werk ging ook nog 
met het Residentie Orkest o.l.v. Richard Egarr. Onbetwist hoogtepunt was de Matthäus-Passion o.l.v. 
Reinbert de Leeuw. Het publiek was overdonderd door zijn eigenzinnige interpretatie. De 
documentaire over deze uitvoeringen van de hand van Cherry Duyns, die in oktober 2016 zijn 
première beleefde in het Nederlands Filmfestival, bereikte meer dan 14.000 bezoekers en won 
daarmee de Kristallen Film. 
 
Het Nederlands Kamerkoor bracht ook nog twee klassiekers: het nieuwe format Big to Basics, een 
jaarlijkse serie met symfonische topdirigenten die terugkeren naar het a cappella-repertoire, was een 
ongekend succes. Niemand minder dan Hartmut Haenchen dirigeerde voor het eerst in 30 jaar weer 
een koor in een a cappella-programma. En het Weihnachts-Oratorium, voor de eerste keer in drie 
van de mooiste kerken in Nederland (Naarden, Lochem en Leiden), werd door pers en publiek zeer 
enthousiast onthaald. 
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Tot slot: voor het eerst ging het Nederlands Kamerkoor op tournee naar China, o.l.v. Sigvards Klava. 
Niet alleen een artistiek hoogtepunt dankzij de gevoelige wijze van musiceren van dirigent en koor, 
maar ook een enorme culturele belevenis.  
 
Marketing en publiciteit 
Het Nederlands Kamerkoor kon zich in 2016 verheugen in grote belangstelling van pers en publiek. Uiteraard 
speelde de komst van Peter Dijkstra hierin een rol. De indruk is dat er sprake is van een toename van het 
aantal toeschouwers, ook bij minder toegankelijke programma’s, wanneer die onder leiding staan van Peter 
Dijkstra. 
 
De grote uitdaging voor 2016 vormde de implementatie van een CRM waarmee ons publiek beter in kaart kan 
worden gebracht. Het systeem draait inmiddels, en begint langzaam zijn waarde te bewijzen binnen de 
organisatie. Steeds meer afdelingen, ook development, maken er nu gebruik van.  
 
Kosten van publiciteit en marketing; mediawaarde  
In 2016 was de post publiciteit en marketing € 96.429. Dat is beduidend minder dan in 2015, maar er 
is veel meer free publicity gegenereerd. De mediawaarde van free publicity voor het Nederlands 
Kamerkoor bedroeg over 2016 € €1.768.076, een stijging van maar liefst 213% t.o.v. 2015; hierbij zijn 
niet gerekend de artikelen waarin het Nederlands Kamerkoor zijdelings genoemd wordt.  
 
Website, sociale media, radio & TV 
Het Nederlands Kamerkoor presenteerde zich regelmatig op radio en tv, met o.a. optredens bij De 
Wereld Draait Door, Opium en de Hart en Ziel Week. Vrijwel alle producties zijn uitgezonden door 
MAX op NPO Radio 4. Dankzij de documentaire De Matthäus Missie van Cherry Duyns over Reinbert 
de Leeuw en het Nederlands Kamerkoor was het koor ook te zien in ruim 60 bioscopen in het land, 
met meer dan 14.000 bezoekers. De concertregistratie, De Matthäus Passie, wordt in 2017 
uitgezonden op televisie en verschijnt in de bioscoop. 
 
Het websitebezoek vertoonde een stijging: het aantal sessies groeide met 23% en het aantal unieke 
bezoekers met 27% (naar ruim 40 duizend). Bovendien heeft het koor wederom zeer actief ingezet 
op social media. De toename van het aantal volgers op Twitter en Facebook is wederom significant te 
noemen. We richtten ons nog actiever op free publicity. Met Brava TV wordt de samenwerking 
gecontinueerd m.b.t. regelmatige opnamen van concerten van het koor, o.a. in de Pieterskerk in 
Utrecht. Het programma De Mis van Martin werd op Brava TV uitgezonden. 
 
Bezoekcijfers en spreiding 
In 2016 was het Nederlands Kamerkoor betrokken bij 21 projecten tegenover 27 in 2015, waarvan 3 
coproducties. Het totaal aantal concerten was 83, tegen 82 in 2015, waarvan 80 in grote zalen. 
Daarmee voldoen we voor de periode 2013-2016 ruimschoots aan de gestelde norm van gemiddeld 
61 concerten per jaar in grote zalen.  
 
Het aantal bezoekers groeide in 2016 met 19% naar 49.523. Daarin zijn bezoekersaantallen van 
overige activiteiten niet inbegrepen. Het gemiddelde aantal bezoekers per voorstelling was met 596 
toeschouwers per voorstelling 17% hoger dan in 2015. 
 
Radio- en TV-opnamen 
Israel in Egypt – m.m.v. Concerto Kopenhagen 
Konzerthaus Wien 
16 januari 
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Big to Basics – o.l.v. Hartmut Haenchen 
Nieuwe Kerk Den Haag 
23 januari 
 
Memento Mori – m.m.v. Nederlands Kamerorkest o.l.v. James MacMillan 
Philharmonie Haarlem 
22 februari 
 
Matthäus-Passion – m.m.v. Holland Baroque o.l.v. Reinbert de Leeuw 
De Wereld Draait Door 
14 maart 
 
Matthäus-Passion – m.m.v. Holland Baroque o.l.v. Reinbert de Leeuw 
TivoliVredenburg 
23 maart 
 
Missa Unitatis – m.m.v. Cappella Pratensis o.l.v. Stephen Layton 
Pieterskerk Utrecht 
22 april 
 
De Storm – m.m.v. Hadewych Minis 
Chassé Theater Breda 
14 mei 
 
De Mis van Martin – o.l.v. Peter Dijkstra 
Grote Kerk Leeuwarden 
29 april 
 
Israel in Egypt – m.m.v. Residentie Orkest o.l.v. Richard Egarr 
Muziekgebouw aan ’t IJ 
28 mei 
 
Festival Oude Muziek – o.l.v. Richard Egarr 
Pieterskerk Utrecht 
1 september 
 
NKK ontmoet… Rob Wijnberg – o.l.v. Peter Phillips 
Eusebiuskerk Arnhem 
4 oktober 
 
72 Angels – o.l.v. Peter Dijkstra 
Hertz Zaal TivoliVredenburg Utrecht 
10 november 
 
Cries of the City – m.m.v. Aedes in het kader van TENSO 
Muziekgebouw aan ’t IJ 
25 november 
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Educatie & Participatie 
Educatie vormt een geïntegreerd bestanddeel van de activiteiten van het Nederlands Kamerkoor. Het 
verdient vermelding dat binnen de subsidieregeling van het Fonds Podiumkunsten niet in een 
geoormerkt budget voor educatie is voorzien. Wij waren dan ook bijzonder verheugd te vernemen 
dat we vanaf 2017 mogen uitzien naar een extra talentontwikkelingsbudget vanuit de meerjarige 
subsidieregeling van het Fonds Podiumkunsten. Het Nederlands Kamerkoor ziet het als zijn 
verplichting zich in te zetten op het gebied van educatie en participatie.  
 
Ons programma voor jonge aankomende professionele zangers en koordirigenten werd in 2016 
voortgezet. Ook dit jaar organiseerde het Nederlands Kamerkoor weer het project Meesters & Gezellen 
samen met Stichting Tettix. Er waren wederom Meesters uit ons koor en uit Cappella Amsterdam 
betrokken. Er werd daarnaast veel gebruikgemaakt van de mogelijkheid voor jonge zangers om tijdens 
repetities als stagiair mee te draaien. De vorig jaar geconstateerde ontwikkeling dat steeds meer (oud-
)stagiairs doorstromen naar het koor, kreeg in 2016 geen vervolg. Dat verdient onze nauwgezette 
aandacht. 
 
Voor amateurkoren ontwikkelde het Nederlands Kamerkoor in 2015 Zingen doe je Samen!, een 
baanbrekend traject waarbij lokale amateurkoren workshops krijgen, een voorprogramma bij onze 
concerten verzorgen, gratis naar het concert gaan en vrienden en familie tegen reductietarief mogen 
meenemen. De verwachte toeschouwerstoename, en spin-off middels extra concerten en nieuwe 
samenwerkingen, zijn wederom volop ingelost. We zagen ook in 2016 dat de vraag naar workshops in 
combinatie met een voorprogramma enorm toeneemt. De belangstelling vanuit amateurkoren is 
overweldigend. We verwachten dat het traject binnenkort zelfvoorzienend is. 
 
Tevens bood het Nederlands Kamerkoor ook in 2016 amateurzangers en Vrienden van het koor aan om 
repetities van het bij te wonen. Dit verhoogt de beleving van de concerten, en haalt tegelijkertijd de band 
met onze vrienden aan. 
 
De vriendenvereniging Cantus Nobilitas was in 2016 omgevormd van donateurs- en vriendenvereniging 
naar ambassadeurs- en vrijwilligersvereniging. Deze is nu opgeheven en de activiteiten worden 
gecontinueerd onder de paraplu van de stichting Nederlands Kamerkoor. Een aparte vriendenvereniging 
vraagt qua communicatie anno 2016 onnodig veel synchronisatie tussen vriendenvereniging en 
moederstichting. Het laten opgaan van de vereniging in de stichting is een veel werkbaarder vorm, zo 
concludeerden de leden van de vereniging en de directie van de stichting Nederlands Kamerkoor.  
 
Ontwikkeling werving financiële partners. 
In 2013 is een begin gemaakt met een strategisch wervingsplan. De uitwerking en de realisatie ervan 
zijn in 2014 met kracht ter hand genomen, maar het blijkt een kwestie van lange adem en 
doorzettingsvermogen om dit tot een succes te maken. Het bedrag aan donaties bedroeg in 2016 
83.534 euro, een daling van 21% ten opzichte van 2015. Dit bedrag bestaat echter hoofdzakelijk uit 
schenkingen over een periode van vijf jaar, terwijl er vorig jaar sprake was van een eenmalige 
schenking van 35.000 euro. Er zit dus wel groei in de meerjarige schenkingen.  
 
Vorig jaar concludeerden we al dat er vooral in tijd moet worden geïnvesteerd om development tot 
een succes te maken. Dat heeft ertoe geleid dat we sinds 1 november 2016 een developer hebben 
aangesteld. Deze developer heeft het dossier ogenblikkelijk naar een veel hoger niveau gebracht. De 
Nobelkring, naar de oprichter van het Nederlands Kamerkoor, Felix de Nobel, onze kring van gulle 
gevers (duizend euro per jaar of meer) is minder snel doorgegroeid dan we hadden gehoopt, maar de 
vooruitzichten voor 2017 zijn hoopgevend. 
 
De gemeente Utrecht heeft zich in 2014 bereid verklaard te ondersteunen in de verhuiskosten en 
een overbruggingssubsidie beschikbaar te stellen voor de periode 2015-2016. De opgetelde 
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ondersteuning over twee jaar bedroeg € 60.000. Het Nederlands Kamerkoor heeft daarmee voldaan 
aan het doel tot het vinden van lokale matching van overheidsgelden. Het Nederlands Kamerkoor 
was verheugd te vernemen dat het in 2017 kan instromen in de Cultuurnota van de Gemeente 
Utrecht voor een aanzienlijk substantiëler bedrag.  
 
Personeel 
Kantoor 
De belangrijkste wijziging binnen de organisatie vormt het creëren van de functie van zakelijk leider. 
Directe aanleiding vormt het vertrek van administrateur Steven Heybroek, die zich meer dan 30 jaar 
voor het Nederlands Kamerkoor heeft ingezet. Een deel van zijn takenpakket diende binnen het 
kantoor te worden geherdistribueerd, aangezien het nieuwe (externe) administratiekantoor deze 
taken niet in zijn geheel zou overnemen. Daarnaast biedt het de algemeen directeur de ruimte om 
zich nog nadrukkelijker op de positionering van het koor en de fondsenwerving te richten. 
 
De functie van Bibliothecaris werd ingevuld door Allard Veldman, die per 1 oktober doorstroomde 
naar een nieuwe baan. Iris van ’t Veer is hem opgevolgd. Voorts werd een Developer aangetrokken, 
Anna Kesler, die haar taken uitvoert vanuit zelfstandigheid.  
 
Er is veelvuldig met stagiairs gewerkt, op productie en op marketing. Dat heeft de slagkracht van de 
organisatie danig vergroot, zonder een significante stijging van kosten. Wij zijn van zins deze lijn door 
te trekken. 
 
Kantoorbezetting 2016 2016 
 Werkelijk Begroot 
 fte fte 
Algemeen directeur 0,8 0,8 
Chef-dirigent Prestatie Prestatie 
Artistiek Coördinator 0,3 0,3 
Boekhouding en IT Prestatie Prestatie 
Bibliothecaris 0,15 0,2 
Marketingmanager 0,95 0,9 
Office Manager 0,7 0,7 
Educatiemedewerker 0,2 0,2 
Productiemanager 0,8 0,8 
Producent 0,5 0,5 
Relatiemanager 0,4 0,4 
Developer Prestatie 0 
Totaal 4,8 4,8 
   
   
   
   
 
 
Zangers  
Het Nederlands Kamerkoor werkt uitsluitend met freelancers. 
 
Financieel verslag 
Het saldo uit bedrijfsvoering is - € 32.420. Voor dit negatieve resultaat is één belangrijke reden aan te 
wijzen: de inkomsten uit private middelen vielen tegen. We hebben dit deels weten op te vangen 
door de materiële activiteitenlasten omlaag te brengen. Er is bewust voor gekozen niet te bezuinigen 
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op de personele activiteitenlasten, en daarmee de kwaliteitseisen en het ambitieniveau niet naar 
beneden bij te stellen. Eisen en ambities horen bij het Nederlands Kamerkoor, omdat het geacht 
wordt tot de absolute top te behoren. Die verwachting leggen wij onszelf op, maar is ook zeer 
duidelijk aanwezig vanuit ons publiek. Zonder die kwaliteit en dat ambitieniveau heeft het 
Nederlands Kamerkoor geen bestaansfunctie. Het aantal prestaties was ruim, 83 concerten, 
tegenover een verplichting tegenover het Fonds Podiumkunsten van 55. Het merendeel van deze 
extra concerten hebben wij kostendekkend kunnen realiseren.  
Wij verwachten dankzij de ruimere subsidie van het Fonds Podiumkunsten en de bijdrage van de 
gemeente Utrecht in 2017 het negatieve exploitatieresultaat in 2017 te kunnen ombuigen naar een 
positief resultaat. De hoge eigen inkomstenquote behoort tot de hoogsten binnen de sector en laten 
– in combinatie met de professionele, slanke bedrijfsvoering – zien dat het Nederlands Kamerkoor in 
staat is de inkomsten maximaal te laten renderen. De andere kant van de medaille is dat er weinig 
ruimte is voor een verbetering die ons in staat stelt onze zangers beter te honoreren. Dit behoeft 
nauwgezette aandacht. We verwijzen voor nadere toelichting op de resultaten naar de 
gespecificeerde toelichting op de exploitatie. 
 
Streefnormen 
De verwachting was in 2015 dat de eigen inkomstenquote in 2016 zou groeien tot boven 50%. Aan 
de gestelde streefnorm van minimaal 30% eigen inkomstenquote (EIQ) voldoet het Nederlands 
Kamerkoor ruimschoots met 60,8%. De andere inkomstenquote (AIQ) bedraagt 63,9% en ligt 
daarmee boven de streefnorm van 60%.  
 
Gelden stimulering arbeidsmarktbeleid 
In het kader van de stimulering van arbeidsmarktbeleid zijn twee continue stageplekken ontwikkeld, 
op marketing en productie. Alle stagiairs hebben naar grote tevredenheid gefunctioneerd. Ze zijn 
goed opgevangen en begeleid, en hun leerdoelen en stagetrajecten zijn van tevoren goed 
doorgesproken. Een van de afgezwaaide stagiairs, Eline Langejan, krijgt per 1 januari 2017 een 
tijdelijk contract aangeboden. Daarmee komt het aantal voormalige stagiairs dat werkzaam is bij het 
Nederlands Kamerkoor op 3. 

Financiële positie 
De liquiditeit (de vlottende activa t.o.v. kort vreemd vermogen) bedraagt 136% waarmee de stichting 
in staat is aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. De solvabiliteit (eigen vermogen t.o.v. totaal 
vermogen) bedraagt 4%. 

WNT (bezoldiging topfunctionarissen in de (semi-) publieke sector 
Aan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector is geheel 
voldaan. De salarisgegevens van de directeur-bestuurders en de gevraagde gegevens van de Raad 
van Toezicht staan in hoofdstuk 3, WNT-gegevens op pagina 9. 
 
Voor het overige verwijs ik graag naar de financiële toelichtingen verderop in het jaarverslag.  
 
Amsterdam, 31 maart 2017 

 
Tido Visser 
Directeur-bestuurder 
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2. Verslag Raad van Toezicht (RvT) 
 
Algemeen 
 
Samenstelling van de Raad van Toezicht van de stichting Nederlands Kamerkoor is in 2016 gewijzigd: 
medio 2016 heeft Huibrecht Bos zijn voorzittersfunctie ter beschikking gesteld om ruimte te maken 
voor een nieuwe voorzitter passend bij de (interne) ambitie van het Nederlands Kamerkoor om zelf 
vervolgens de vacante financiële positie in te vullen. De vicevoorzitter Julienne Straatman heeft zijn 
functie tot nader order overgenomen. Bos blijft lid van de Raad van Toezicht. Straatman is benoemd 
voor een tweede termijn per 1 januari 2017. Het streven is in 2017 een in functie aangezochte 
voorzitter te benoemen. 
 
 

voorzitter Julienne Straatman 
 Huibrecht Bos 

Saskia Laseur 
  Olivier Sueur 

 
 
De Raad van Toezicht heeft zijn toezichthoudende taak van controle op het beleid van de directie en 
de algemene gang van zaken in de organisatie van het Nederlands Kamerkoor met overtuiging, 
betrokkenheid en verantwoordelijkheidsbesef vervuld. Op de coachende rol wordt door de directie 
regelmatig een beroep gedaan en de verhoudingen zijn zakelijk en prettig. De Raad van Toezicht 
vervult tevens de rol van werkgever voor de directeur-bestuurder. Leden van de Raad worden voor 
een periode van vier jaar benoemd, met een maximale termijn van acht jaar en zijn onbezoldigd.  
De algemeen geldende regels van de Code Cultural Governance zijn leidend voor de samenstelling, 
profielen en taakuitvoering van de Raad. De huidige Raad bestaat uit vier leden.  
  
Overzicht van activiteiten 
De Raad van Toezicht vergaderde in 2016 vijf maal met de directeur-bestuurder en een maal 
vanwege zelfevaluatie en zonder de directeur-bestuurder. De leden Sueur en Bos zijn tevens lid van 
de Audit commissie. 
 
De inhoudelijke programmering is in 2016 indrukwekkend en succesvol geweest. De leden van de 
Raad zijn daar niet alleen vaak getuige van geweest, maar hebben ook met genoegen een actieve 
ambassadeursrol vervuld. Alle individuele koorleden, dirigent, directie en staf verdienen veel lof.  
Jaarverslag en jaarrekening getuigen echter ook in 2016 van een spanningsveld tussen enerzijds 
inhoudelijke ambitie en financiële condities en anderzijds tussen de verhouding publieke en private 
middelen.  
 
De toekenning van een structurele overheidsfinanciering voor vier jaar ervaart de Raad van Toezicht 
niet alleen als een erkenning voor de topprestaties van koor, dirigent, directie en staf, maar zeker 
ook als een noodzakelijke bijdrage aan het realiseren en versterken van de gewenste kwaliteit en 
artistieke ambities. In dit verband is in het financiële domein opnieuw een professionaliseringslag in 
de organisatie gemaakt. Met de benoeming van een zakelijk leider en het aantrekken van een senior 
adviseur op het gebied van Development is zowel de zakelijke kant van de organisatie versterkt, als 
de slagkracht van de directeur. De effecten bleken direct merkbaar in de ontwikkeling en realisatie 
van bijzondere en internationale projecten en een zichtbaar grotere kans in het aantrekken van 
zakelijke partners en particuliere schenkers.  
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Om die reden is besloten ook een sponsorcommissie in het leven te roepen, ten einde geschetste 
ontwikkeling ook met de expertise uit de Raad te kunnen ondersteunen. In 2017 zullen de concrete 
resultaten zichtbaar worden.  
 
Amsterdam, 23 maart 2017, namens de Raad van Toezicht 
 

 
 
Julienne Straatman 
Voorzitter Raad van Toezicht 
 
3. WNT gegevens 

Hieronder volgen de voor de WNT benodigde gegevens: 
 
Directie  
Naam Tido Visser 
Functie Directeur 
Duur dienstverband in 2016 gehele jaar 
Omvang dienstverband (FTE) 80% 
Gewezen topfunctionaris (ja/nee) nee 
Dienstbetrekking (ja/nee) ja 

indien ja dan langer dan 6 
maandenwerkzaam in de laatste 18 
maanden? (ja/nee) ja 
Beloning: totale werkgevers lasten € 56.672 
Belastbare onkostenvergoeding geen 
Beloning betaalbaar op termijn  geen 
Toepasselijk WNT-maximum € 143.200 

 

Raad van Toezicht     
Naam Julienne Huibrecht Saskia Olivier 
  Straatman Bos Laseur Sueur 
Functie voorzitter lid lid lid 
Duur dienstverband in 
2016 gehele jaar gehele jaar 

gehele 
jaar 

gehele 
jaar 

Beloning geen geen geen geen 
Belastbare 
onkostenvergoeding geen geen geen geen 
Beloning betaalbaar op 
termijn  geen geen geen geen 
Toepasselijk WNT-
maximum in € 22.986 21.763 17.900 17.900 
 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2016 een 
bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren 
een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten 
plaatsvinden. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op 
grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. 



4. Inleiding op jaarrekening

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van St. Nederlands Kamerkoor wordt gevormd door:
Functie 
Voorzitter: Juliënne Straatman

Huibrecht Bos
Saskia Laseur
Olivier Sueur

Financiering

Voor het jaar 2016 is gerealiseerd 550.000€          
Bij: Bijdrage arbeidsmarkt voorwaarden 26.200€            
Totaal ontvangen subsidie 576.200€          

Resultaat
 In het verslagjaar is een negatief exploitatiesaldo ontstaan van -32.420€           
Begroot was een exploitatieresultaat van 1.407€              
Verschil resultaat ten opzichte van de begroting -33.827€           

Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2016 47.306€            
Bij: Ontvangen subsidies en bijdragen 2016 625.700€         
Bij: Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten 1.013.654€      

1.639.354€      
1.686.660€      

Af: Uitgaven 2016 1.671.775€      
Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2016 14.886€            

Het Nederlands Kamerkoor verkrijgt haar inkomsten overeenkomstig de doelstellingen van de stichting. Voor haar 
activiteiten ontvang de stichting vergoedingen, die bestaan uit publieksinkomsten, bijdragen uit private middelen en 
rijkssubsidie. De stichting wordt gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten (FPK) op basis van meerjarige 
activiteitenfinanciering voor de periode 2015-2016. Dit zijn de laatste twee van vier jaar van de kunstenplanperiode 2013-
2016. De hoogte van de subsidietoewijzing is bepaald voor de duur van de kunstenplanperiode. Het verslagjaar 2016 is 
het laatste jaar van die periode. De subsidie wordt in vier jaarlijkse termijnen bij wijze van voorschot uitbetaald. De 
definitieve hoogte van de subsidie wordt bepaald door het FPK op basis van de gezamenlijke inhoudelijke en financiële 
jaarverslagen van het Nederlands Kamerkoor van de kunstenplanperiode 2013-2016. Het FPK heeft voor 2016 een 
activiteitensubsidie van € 514.200 uitgekeerd. In dit bedrag is de extra subsidie bedoeld als bijdrage in de investeringen in 
de medewerkers ter versterking van hun uitgangspunt op de arbeidsmarkt van  € 26.200 begrepen.
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4. Inleiding op jaarrekening

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting die tot dit resultaat hebben geleid
zijn als volgt:

Voordelig Nadelig
Baten
Opbrengsten
Directe opbrengsten 1.792€              -€                  
Indirecte opbrengsten 7.590€              -€                  
     Totaal opbrengsten 9.382€             -€                  
Bijdragen
Subsidie FP -€                 -€                  
Overige bijdragen uit publieke middelen 12.500€           -€                  
Bijdragen uit private middelen -€                 29.855€           
     Totaal bijdragen -€                 17.355€           

Verschil baten ten opzichte van de begroting -€                 7.974€             
Lasten
Beheerslasten: personeelslasten 5.253€             -€                  
Beheerslasten: materiële lasten -€                 28.120€           
Activiteitenlasten: personeelslasten -€                 113.343€         
Activiteitenlasten: materiële lasten 68.140€           -€                  
Verschil lasten ten opzichte van de begroting -€                 68.071€           

Rente en Bijzondere baten en -lasten
Verschil rentebaten en -lasten ten opzichte van de begroting -€                 4.493€             
Verschil bijzondere baten en lasten ten opzichte van de begroting 46.711€           -€                  

Verschil exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting -€                  33.827€           

De publieksinkomsten vallen 87.773 euro hoger uit dan begroot. Dit is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het 
aantal projecten dat gedurende het jaar te elfder uur is aangegaan. De bijdragen uit private middelen vallen tegen. 
Hoewel de prognoses voor 2017 beduidend beter zijn, is de fondsenwerving op de tour naar China en het Weihnachts-
Oratorium in 2016 tegengevallen. Voorts blijkt er meer tijd nodig om het realiseren van bedrijfssponsoring gestalte te 
geven.

Het saldo bijzondere baten bestaat hoofdzakelijk uit de vrijval van gereserveerde sessiegelden voor verschillende cd- 
en/of tv-opnamen €3.967 en een vrijval van een dubbele reservering vakantiegeld €5.024, en verder uit de onttrekking 
aan de voorziening 'Pensioenpremie's over WW uitkering' van €36.750.

Er is 22.867 euro meer uitgegeven aan beheerslasten. Dit bestaat hoofdzakelijk uit niet begrote kosten wegens overgang 
naar nieuwe administrateur €6.500 euro, €5.000 meer aan reiskosten, €2.500 aan activiteitenlasten verblijf, €2.700 
afschrijvingen.
De activiteitenlasten personeel vallen, met het reeds genoemde aantal nieuwe projecten ook hoger uit. De lasten op 
activiteitenlasten materieel vallen met name op de posten reis en verblijf echter veel lager uit dan begroot. Het budget 
voor het erkentelijkheidsprogramma, dat valt onder het marketingbudget, is halverwege het jaar bijgesteld naar beneden 
met het oog op het verwachte exploitatietekort.
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5. Balans

ACTIVA

Vaste activa
I. Materiële vaste activa I

Totale vaste activa

Vlottende activa
II. Voorraden
III. Vorderingen
IV. Liquide Middelen

Totaal vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

V. Eigen Vermogen
Algemene reserve

Totaal eigen vermogen

VI. Voorzieningen

VII. Kortlopende schulden

VIII. Langlopende schulden

TOTAAL PASSIVA 374.865€                  466.635€                  

14.886€                    47.306€                    

267.197€                  255.972€                  

14.886€                    47.306€                    

31.428€                    73.500€                    

374.865€                  466.635€                  

364.360€                  466.635€                  
82.794€                    249.127€                  

2016 2015

61.354€                    89.857€                    

1.892€                       2.728€                      

10.505€                    -€                          

279.674€                  214.780€                  

10.505€                    -€                          
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6. Exploitatierekening Realisatie Jaar begroting Realisatie
2016 2015

BATEN

1a. Publieksinkomsten binnenland
Recette 70.856€          119.000€        97.694€          
Uitkoop 467.560€        81.500€          258.245€        
Partage 113.285€        430.040€        73.656€          
1b Publieksinkomsten buitenland 66.612€          -€                 53.500€          

1 Publieksinkomsten totaal 718.313€        630.540€        483.095€        

2 Sponsor inkomsten 3.096€             -€                 -€                 

3a. Vergoedingen coproducent 13.409€          -€                 -€                 
3b. Overige inkomsten 49.884€          152.370€        24.618€          

3. Totaal overige inkomsten 63.293€          152.370€        24.618€          

4 Totaal directe opbrengsten 784.702€        782.910€        507.713€        

5 Indirecte opbrengsten 7.590€             -€                 32€                  

6a Bijdragen particulieren incl. vrienden 83.535€          116.000€        105.829€        
6b Bijdragen van bedrijven -€                 -€                 3.000€             
6c Bijdragen van private fondsen 6.000€             43.000€          18.500€          
6d Bijdragen van goede doelenloterijen -€                 -€                 -€                 
6e Overige private bijdragen 89.610€          50.000€          7.250€             

6 Overige bijdragen uit private middelen 179.145€        209.000€        134.579€        

7 Totaal eigen inkomsten 971.436€        991.910€        642.324€        

8 Structurele subsidie Fonds Podiumkunsten 550.000€        550.000€        610.000€        

11 Meerjarig subsidie overig 26.200€          26.200€          26.200€          

12 Overige bijdragen uit publieke middelen 49.500€          37.000€          37.599€          

13 Totaal publieke subsidies en bijdragen 625.700€        613.200€        673.799€        

14 TOTALE BATEN 1.597.136€     1.605.110€     1.316.123€     

INKOMSTENQUOTES
Berekende Eigen inkomensquote 60,8% 61,8% 48,8%
Berekende Andere Inkomensquote 63,9% 64,1% 51,7%
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6. Exploitatierekening begroting 2015

LASTEN

1 Beheerslasten materieel 98.320€          70.200€          105.619€        

2 Beheerslasten personeel 261.777€        267.030€        269.952€        

3 Totale beheerslasten 360.097€        337.230€        375.571€        

Activiteitenlasten materieel voorbereiding 86.002€          123.824€        66.620€          
Activiteitenlasten materieel uitvoering 196.049€        219.953€        145.778€        
Marketing 97.007€          106.500€        121.982€        
Educatieve activiteiten 11.100€          8.020€             12.888€          

4 Activiteitenlasten materieel 390.157€        458.297€        347.268€        

Activiteitenlasten personeel voorbereiding 295.105€        280.577€        177.339€        
Activiteitenlasten personeel uitvoering 626.416€        527.600€        473.910€        

5 Activiteitenlasten personeel 921.520€        808.177€        651.249€        

6 Totale activiteitenlasten 1.311.677€     1.266.474€     998.517€        

7 Totale Lasten 1.671.775€     1.603.704€     1.374.088€     

8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering -74.638€         1.407€             -57.965€         

9 Saldo rentebaten/lasten -4.493€           -€               1.592€           

10 Saldo bijzondere baten/lasten 46.711€          -€               -€               

11 Exploitatieresultaat -32.420€        1.407€           -56.373€        

Personele Bezetting (beheer + activiteiten)
Fte. Uitvoeren (op het podium) 0 0 0
Fte. Niet-uitvoerend 4,80 5,9 4,68
Totaal personele bezetting 4,80 5,90 4,68
Waarvan in vaste dienst 4,80 5,9 2,42
Waarvan in tijdelijke dienst 0 0 2,26

2016
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7. Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen uit RJ 640, voor zover deze niet afwijken
van de aanwijzingen in het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2013-2016 van het Fonds
Podiumkunsten (FPK). De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waardering van activa en passiva
en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende 
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen 
tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische aanschafprijs, rekening houdend met de 
afschrijving en subsidies. De afschrijving geschiedt in maandelijkse termijnen, op de volgende wijze:

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte 
diensten en subsidies enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen 
historische kostprijs.

Opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn geleverd, danwel de diensten zijn verricht. 
Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

verbouwingskosten: 5 jaar;
automatiseringsapparatuur en software: 4 jaar;
kantoorapparatuur: 5 jaar;
andere vaste bedrijfsmiddelen: 5 jaar;
overige inventaris: 10 jaar;

Jaarrekening 2016 15



8. Toelichting op de balans per 31 december

ACTIVA

Vaste Activa

I. Materiële vaste activa
Aanschafwaarde

ICT
andere vaste bedrijfsmiddelen
kantoor inventaris

Totaal aanschafwaarde

Boekwaarde
ICT
andere vaste bedrijfsmiddelen
kantoor inventaris

Totaal boekwaarde

Boekwaarde
Stand eind vorig boekjaar
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen

Stand eind boekjaar

Vlottende Activa

II. Voorraden
CD's

Totaal voorraden

III. Vorderingen
Debiteuren tm 2015
Debiteuren 2016
Nog te ontvangen subsidies
Totaal debiteuren

Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Totaal te vorderen belastingen en sociale verzekeringen

Overige vorderingen
Voorschotten personeel
Borgsommen
Vooruitbetaalde kosten / onderhandenwerk
Overige vorderingen
Totaal overige vorderingen

Totaal Vorderingen

IV. Liquide Middelen
Kas
Bankrekening
Spaarrekening

Totaal liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

TOTAAL ACTIVA

1.892€                       2.728€                       
1.892€                       2.728€                       

22.500€                     176.382€                  

10.505€                     

179.234€                  -€                           

202.984€                  177.632€                  

2016 2015

-€                           
-€                           

-€                           
-€                           

-€                           

13.236€                     
-€                           
-€                           

13.236€                     

-€                           

25.620€                     19.014€                     
25.620€                     19.014€                     

-0€                             200€                          

51.070€                     18.134€                     
958€                          12.257€                     

6.740€                       450€                          
43.372€                     5.227€                       

279.674€                  214.780€                  

82.794€                     249.127€                  

374.865€                466.635€                

5.751€                       1.484€                       

3.434€                       181.842€                  

14.800€                     
12.140€                     
26.940€                     

10.505€                     

-€                           
13.236€                     
-2.731€                     
10.505€                    

-€                           

1.233€                       
-€                           

-1.233€                     
-€                           

Debiteuren tm 2015 betreft een vordering op het Spaanse bedrijf Maleolo betreffende een uitkoopsom voor een concert gegeven in 
maart 2015. Er loopt op 31/12/2016 een juridische vordering middels een Spaans juristenkantoor.

1.250€                       1.250€                       

73.609€                     65.801€                     
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8. Toelichting op de balans per 31 december

PASSIVA

V. Eigen Vermogen
Saldo Algemene Reserve per 1 januari
Bij: uit resultaatbestemming #####
Saldo Algemene Reserve per 31 december

Saldo Bestemmingsfonds afwikkeling liquidatie per 1 januari
Af:
Saldo Bestemmingsfonds afwikkeling liquidatie per 31 december

Totaal eigen vermogen

VI. Voorzieningen
Saldo pensioenpremie over WW van ex-personeelsleden per 1 januari
Onttrekking

Totaal voorzieningen

VII. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers
Crediteuren
Totaal schulden aan leveranciers

Af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonbelasting
Totaal af te dragen belastingen en sociale verzekeringen

Overige kortlopende schulden
Te betalen kosten
Reservering vakantiegeld
Vooruitontvangen subsidies
Vooruitontvangen bedragen
Overig kortlopende schulden
Totaal overige kortlopende schulden

Nog te besteden subsidie Fonds Podiumkunsten

Baten Subsidie Fonds:
Circuit Groot
Subtotaal prestaties

Bijdrage arbeidsmarkt

Totale Subsidiebaten Fonds

Nog te besteden Subsidie Fonds

Saldo 1 januari
Ontvangen voorschotten
Subtotaal
Verantwoorde subsidiebaten

Saldo op 31 december

Totaal kortlopende schulden

VIII. Langlopende schulden
Lening AMC Uitenbosch

Totaal langlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

576.200€                  698.200€                  
576.200€                  636.200€                  

267.197€                  

-€                           
-€                           

62.000€                    

374.865€                

514.200€                  636.200€                  
62.000€                     

61.354€                    89.857€                    

255.972€                  

466.635€                

-€                           86.623€                     

62.000€                     

26.200€                     576.200€                  
576.200€                  

550.000€                  
550.000€                  

2016 2015

-€                           -€                           

14.886€                    47.306€                    

-32.420€                   27.250€                     
14.886€                     47.306€                     

47.306€                     20.056€                     

73.500€                     74.824€                     
-42.072€                   -1.324€                     

-86.623€                   -€                           

188.336€                  133.175€                  
188.336€                  133.175€                  

6.055€                       10.493€                     
6.055€                       10.493€                     

-€                           29.313€                     
72.806€                     50.304€                     

48.000€                     12.000€                     
3.558€                       -€                           

10.508€                     3.967€                       

Het Nederlands Kamerkoor heeft in 2014 van mevrouw A.M.C. Uitenbosch een lening ontvangen van € 150.000 waarbij is 
afgesproken dat in de jaren 2014 t/m 2018 annuitair wordt afgelost met een rente van 5 %.

31.428€                    73.500€                    

61.354€                     89.857€                     

610.000€                  
610.000€                  

26.200€                     636.200€                  
636.200€                  

10.740€                     5.024€                       
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Niet in de balans opgenomen rechten

Toegekende meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020
In het kader van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds Podiumkunsten 2017-2020 is een
vierjarige subsidie toegekend van 3.195.200 euro.

De overige financiële verplichtingen betreffen, naast de gebruikelijke engagementen voor
concerten in de volgende seizoenen:
a) De huur van de kantoorruimte in de Doelenstraat 46 te Utrecht: huur € 16.676 per
jaar; voorschotten op de servicekosten € 2.580 per jaar, prijspeil 2017;
huuraanpassing op basis van het maandprijsindexcijfer voor de consumptenprijsindex
(CPI). De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 22 maanden, ingaande op 1 mei 2015
tot en met 28 februari 2017. De opzegtermijn is 6 maanden en bij geen opzegging
wordt de overeenkomst steeds één jaar verlengd.
b) Er is een leasecontract voor het Konica Minolta kopieerapparaat met BNP Paribas Leasing Solutions N.V. met een 
expiratiedatum van 26-08-2021 voor een maandelijks bedrag van €199. 
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9. Toelichting op de exploitatierekening
Realisatie Jaar begroting Realisatie

2016 2015
BATEN

1a. Publieksinkomsten binnenland
Recette 70.856€                119.000€              97.694€           
Uitkoop 467.560€             81.500€                258.245€        
Partage 113.285€             430.040€              73.656€           
1b Publieksinkomsten buitenland 66.612€                -€                       53.500€           

1 Publieksinkomsten totaal 718.313€             630.540€              483.095€        

2 Sponsor inkomsten 3.096€                  -€                       -€                 

3a. Vergoedingen coproducent 13.409€                -€                       -€                 
3b. Overige Inkomsten

Verkoop CD's 6.881€                  10.000€                13.494€           
Programmaboekjes 8.479€                  8.000€                  8.125€             
Masterclasses voor amateurs 9.280€                  -€                       -€                 
Royalties 11.750€                -€                       -€                 
Overig 13.494€                134.370€              2.999€             

subtotaal overige inkomsten 49.884€                152.370€              24.618€           

3. Totaal overige inkomsten 63.293€                152.370€              24.618€           

4 Totaal directe opbrengsten (som 1 tm 3) 784.702€             782.910€              507.713€        

5 Indirecte opbrengsten 7.590€                  -€                       32€                   

6a Bijdragen particulieren incl. vrienden 83.535€                116.000€              105.829€        
6b Bijdragen van bedrijven -€                      -€                       3.000€             
6c Bijdragen van private fondsen 6.000€                  43.000€                18.500€           
6e Overige private bijdragen 89.610€                50.000€                7.250€             

6 Overige bijdragen uit private middelen 179.145€             209.000€              134.579€        

7 Totaal eigen inkomsten 971.436€             991.910€              642.324€        

8 Structurele subsidie Fonds Podiumkunsten 550.000€             550.000€              610.000€        

11 Meerjarig subsidie overig 26.200€                26.200€                26.200€           

12 Overige bijdragen uit publieke middelen
Fonds Podiumkunsten projectsubsidies 24.500€                37.000€                -€                 
Utrecht 25.000€                -€                       -€                 
Overige subsidies publieke middelen -€                      -€                       37.599€           
subtotaal overige bijdragen uit publieke middelen 49.500€                37.000€                37.599€           

13 Totaal publieke subsidies en bijdragen 625.700€             613.200€              673.799€        

14 TOTALE BATEN 1.597.136€          1.605.110€          1.316.123€     

0€                          
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9. Toelichting op de exploitatierekening

LASTEN 2016 Jaar begroting 2015

1 Beheerslasten materieel
Huisvesting 25.578€                25.800€                48.344€           
Kantoorkosten 42.109€                44.400€                57.275€           
Administratie 27.094€                -€                       -€                 
Overig beheer, incl marketing algemeen 3.539€                  -€                       -€                 

Totaal beheerslasten materieel 98.320€                70.200€                105.619€        

2 Beheerslasten personeel
Salarissen 236.371€             247.681€              229.727€        
Onkosten personeel 25.407€                19.349€                40.225€           

Totaal beheerslasten personeel 261.777€             267.030€              269.952€        

3 Totale beheerslasten 360.097€             337.230€              375.571€        

4 Activiteitenlasten materieel
Voorbereidingskosten

Reiskosten 9.351€                  52.325€                21.914€           
Accommodatie 21.522€                26.889€                10.369€           
Huur repetitieruimten 11.646€                10.500€                4.545€             
Bibliotheek 4.391€                  8.000€                  7.357€             
Compositie opdrachten 23.000€                9.000€                  3.100€             
Sejours - catering 11.085€                9.310€                  6.286€             
Overige voorbereidingskosten 5.006€                  7.800€                  13.049€           

Totaal voorbereidingskosten 86.002€                123.824€              66.620€           

Uitvoeringskosten
Reiskosten 101.838€             99.315€                50.677€           
Accommodatie 30.172€                34.075€                21.046€           
Sejours 11.727€                19.713€                4.157€             
Zaalhuur / terrein / gebouw / tenten / podia 27.131€                13.250€                33.631€           
Transport 1.100€                  3.000€                  1.467€             
Huur instrumenten 9.562€                  7.600€                  3.626€             
Regisseur, licht, video audio versterking -€                      13.500€                18.732€           
Overig 14.519€                29.500€                12.442€           

Totaal uitvoeringskosten 196.049€             219.953€              145.778€        

Marketing
Publiciteit 50.951€                106.500€              121.982€        
Magazine 30.444€                -€                       -€                 
Public Relation 6.390€                  -€                       -€                 
Overig specifieke publiciteitskosten 9.221€                  -€                       -€                 

Totaal specifieke publiciteit 97.007€                106.500€              121.982€        

Educatieve activiteiten
Personeel 11.100€                -€                       12.888€           
Materieel -€                      8.020€                  -€                 

Totaal educatieve activiteiten 11.100€                8.020€                  12.888€           

Totaal activiteitenlasten materieel 390.157€             458.297€              347.268€        

5 Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten personeel voorbereiding

Artistieke leiding - Dirigent 36.667€                36.667€                14.333€           
Artistiek kader - repititoren 9.038€                  5.300€                  2.925€             
Uitvoerend personeel 249.400€             218.910€              153.716€        
Overig -€                      19.700€                6.365€             

Totaal activiteitenlasten personeel voorbereiding 295.105€             280.577€              177.339€        

Activiteitenlasten personeel uitvoering
Artistieke leiding - Dirigent 86.750€                76.300€                97.786€           
Uitvoerend personeel 521.223€             379.150€              369.984€        
Overig 18.442€                72.150€                6.140€             

Totaal activiteitenlasten personeel uitvoering 626.416€             527.600€              473.910€        

Totale activiteitenlasten personeel 921.520€             808.177€              651.249€        

6 Totale activiteitenlasten 1.311.677€          1.266.474€          998.517€        

7 TOTALE LASTEN 1.671.775€          1.603.704€          1.374.088€     
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2016 Begroot 2015
Producties 
Nieuwe Productie 14 10 17
Reprises Productie 4 7
Nieuwe Co-productie 3 2
Reprise Co-productie 1
Totaal aantal uitvoeringen 21 10 27
Bezoekers per categorie producties 
Nieuwe Productie 34968 27897
Reprises Productie 8200 7938
Nieuwe Co-productie 6355 1666
Reprise Co-productie 4142
Totaal aantal bezoekers 49523 27900 41643
Regionale spreiding van voorstellingen/concerten 
Noord 6 7 9
Oost 12 5 10
Midden 1 1
West 5 6 8
Zuid 11 6 9
Amsterdam 24 17 19
Rotterdam 1 3 3
Den Haag 5 4 4
Utrecht 8 4 13
Buitenland 11 8 6
Totaal 83 61 82
Waarvan in standplaats 24 17 19
Waarvan schoolvoorstellingen 1
Regionale spreiding van bezoekers 
Noord 1528 2120
Oost 3969 3289
Midden 150
West 2912 3010
Zuid 2148 1897
Amsterdam 22858 14707
Rotterdam 1907 1070
Den Haag 1693 1356
Utrecht 4552 8021
Buitenland 7956 5400 6023
Totaal 49523 27900 41643
Waarvan in standplaats 22858 14707
Waarvan schoolvoorstellingen 1500
Aanvullende gegevens bezoekers 
Reguliere voorstellingen 49523 41643
Schoolvoorstellingen 1500
Totaal 49523 1500 41643
Waarvan betalend (regulier) 45975 20750 34727
Waarvan niet betalend (regulier) 3548 250 6916
Totaal aantal bezoekers regulier 49523 21000 41643
Aanvullende gegevens bezoeken 
Educatieve activiteiten 11 6 52
Inleidingen 10 7
Anders/Overige (toe te lichten in verslag) 3

Totalen 14 16 59
Aantal voorstellingen over de drie circuits (kleine zaal, 
midden, grote zaal) 
grote zaal 80 61 68
midden 3 9
kleine zaal 5
Totaal aantal uitvoeringen 83 61 82

10. Prestatieverantwoording volgens model III

Jaarrekening 2016 21



11. Speellijst volgens model IV
projectnaam componist jaartallen componisten compositie
Michel van der Aa Michel van der Aa 1970 Blank Out (2016)

Meesters&Gezellen Anders Hillborg 1954 muo:aa:yiy:oum (1986)
Knut Nystedt 1915-2014 Immortal Bach (1985)
David Lang 1957 Again (after Ecclesiastes) (2005)
Arvo Pärt 1935 Da pacem Domine (2004)
Alfred Schnittke 1934-1998 drei geistliche gesänge (1984)
Thomas Weelkes 1575-1623 Gloria in excelsis - Sing, my soul, to God 
Eriks Esenvalds *1977 A drop in the ocean (2006)
Max Reger 1873-1916 O Tod, wie bitter bist du (1909-1912)
Bernat Vivancos i Farràs 1973 Aeternam (2012)

Israel in Egypt George Frideric Handel 1685-1759 Israel in Egypt (1739)

Big to Basics Johann Sebastian Bach 1685-1750 Jesu, meine Freude, BWV 227 
Johann Sebastian Bach 1685-1750 Lobet den Herrn, alle Heiden, BWV 230 
Zoltán Kodály 1882-1967 Mátrai képek (1931)
Johannes Brahms 1833-1897 Liebeslieder Walzer 

Saariaho  DNO Kaija Saariaho 1952 Only the sound remains (2015)

Memento Mori (MacMillan) Johann Sebastian Bach 1685-1750 Fürchte dich nicht, ich bin bei dir, BWV 228 
James MacMillan 1959 Seven Last Words from the Cross (1993)
Ludwig van Beethoven 1770-1827 Strijkkwartet op. 95 ‘Serioso’ arr. G. Mahler

Matthäus-Passion Johann Sebastian Bach 1685-1750 Matthäus-Passion, BWV 244 

Missa Unitatis Benjamin Britten 1913-1976 A Hymn to the Virgin (1930/1934)
Richard Rodney Bennett 1936-2012 Verses (1965)
Antony Pitts 1969 Missa Unitatis 

KCO en Fischer Johann Sebastian Bach 1685-1750 Magnificat in D, BWV 243 
Johannes Brahms 1833-1897 Symfonie nr. 1 
Gregoriaans Quomodo fiet istud 
Gregoriaans Gabriel angelus locutus est 

De Mis van Martin Ton de Leeuw 1926-1996 A cette heure du jour (1991-92)
Frank Martin 1890-1974 Messe pour double chœur (1922/1926)
Olivier Messiaen 1908-1992 Cinq rechants (1948)
Pierre Villette 1926-1998 Hymne à la Vierge (1954)

4 mei Francis Poulenc 1899-1963 Salve Regina (1941)
Spinvis 1961 Het voordeel van video 
Spinvis 1961 Nachtwinkel 
Spinvis 1961 Aan de oevers van de tijd 
Spinvis 1961 Mal walsje 
Maurice Ravel 1875-1937 Deux mélodies hébraïques 

De Storm Claude Debussy 1862-1918 Trois chansons de Charles d’Orléans (1898-1908)
Frank Martin 1890-1974 Songs of Ariel (1950)
Claudio Monteverdi 1567-1643 Zefiro torna (à 5) (1614)
Eric Whitacre 1970 This Marriage (2004)
Rob Zuidam 1964 De Storm (2016)
Evelin Seppar 1986 Near (2012)
Sofia Goebaidoelina 1931 Hommage à Marina Tsvetayeva - deel 1: Between the Waves 

Toerisme Utrecht Claude Debussy 1862-1918 Dieu! qu’il  a fait bon regarder, uit Trois chansons 
Jetse Bremer 1959 Utrecht door (2015)

Appingedam met Spinvis Spinvis 1961 Sort Sol 

Israel in Egypt George Frideric Handel 1685-1759 Israel in Egypt (1739)

VOORSPEL Arnhem Claudio Monteverdi 1567-1643 Sfogava con le stelle
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China Claude Debussy 1862-1918 Trois chansons de Charles d’Orléans (1898-1908)
Francis Poulenc 1899-1963 Sept chansons (1936)
Maurice Ravel 1875-1937 Trois chansons (1914-15)
Guo Wenjing 1956 Echoes of Heaven and Earth opus 31 (1999)
Arvo Pärt 1935 The Woman with the Alabaster Box (1997)
Arvo Pärt 1935 Dopo la vittoria (1996)
Jaakko Mäntyjärvi 1963 Pseudo-Yoik (1994)
Edward Elgar 1857-1934 Five unaccompanied Part songs  (1914)

Festival Oude Muziek Benedetto Marcello 1686-1739 Psalm XI: In the Lord my God 
William Byrd 1542?-1623 O Lord, turn thy wrath away 
Thomas Morley 1557-1603 I am the resurrection and the life 
Benedetto Marcello 1686-1739 Psalm XVIII: I will alway love thee Part 1 
Benedetto Marcello 1686-1739 Canon triplex a sex vocibus infinitus 

Nederlands Kamerkoor Orlando di Lasso 1532-1594 Timor et tremor (1564)
ontmoet... Rob Wijnberg Claudio Monteverdi 1567-1643 Ninfa che scalza il piede (1638)

Claudio Monteverdi 1567-1643 Missa da Capella à 6 “In illo tempore” (1610)
Carlo Gesualdo 1560?-1615 Ave, dulcissima Maria 
Claudio Monteverdi 1567-1643 ‘Kyrie - Christe - Kyrie’ uit Missa in illo tempore (1610)
Nicolas Gombert 1495? - 1560? Magnificat VI 
Carlo Gesualdo 1560?-1615 Maria, mater gratiae 
Andries van Rossem 1957 3 Madrigalen II (2012)
Claudio Monteverdi 1567-1643 Gloria (1610)
Claudio Monteverdi 1567-1643 Credo (1610)
Claudio Monteverdi 1567-1643 Sanctus en Benedictus (1610)
Claudio Monteverdi 1567-1643 Agnus Dei (1610)

Het miljoenenontbijt Benjamin Britten 1913-1976 A Hymn to the Virgin (1930/1934)
Jan Pieterszoon Sweelinck1562-1621 Psalm 150: Or soit loué l’Éternel 
Giovanni Gabrieli 1555-1612 O che felice giorno (1590)

Hart en Zielweek Radio 4

Zingdag 2016 29 oktober Knut Nystedt 1915-2014 Immortal Bach (1985)
David Lang 1957 Again (after Ecclesiastes) (2005)
Claudio Monteverdi 1567-1643 Christe adoramus te (1620)
Eric Whitacre 1970 This Marriage (2004)

Dirigentenworkshop i.s.m. ZIMIHC

72 Angels Lera Auerbach 1973 72 Angels (2016)

TENSO Cries of the city Clément Janequin 1485?-1558? La Guerre: escoutez tous gentilz 
Carlo Gesualdo 1560?-1615 Moro, lasso (1611)
Paul Hindemith 1895-1963 Tauche deine Furcht (1958)
Claudio Monteverdi 1567-1643 Cor mio mentre vi miro (1603)
Claudio Monteverdi 1567-1643 Sfogava con le stelle (1603)
Carlo Gesualdo 1560?-1615 Mercè grido piangendo 
Carlo Gesualdo 1560?-1615 Io pur respiro 
Philippe Fénélon 1952 Plätze, o Platz in Paris 
Philippe Fénélon 1952 Wer, wenn ich schriee 
Evelin Seppar 1986 Cities 
Philippe Fénélon 1952 Dass ich dereist, an dem Ausgang 
Luciano Berio 1925-2003 Cries of London 
Luciano Berio 1925-2003 Cries of London 
Carlo Gesualdo 1560?-1615 Anchor che per amarti 

TENSO Masterclass

TENSO Henderickx Wim Henderickx 1962 Visioni ed estasi 

Weihnachts-Oratorium Johann Sebastian Bach 1685-1750 Weihnachtsoratorium, BWV 248 

Weihnachts-Oratorium KCO Johann Sebastian Bach 1685-1750 Weihnachtsoratorium, BWV 248, cantates 4,5,6 

Zingen doe je samen 2016
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12. Aansluiting prestaties en baten volgens model V

Circuit 
Klein Midden Groot Totalen

A Bedrag gemiddeld subsidie per prestatie -€                    -€        10.000€        nvt
B Totaal aantal subsidiabel gehele subsidieperiode 2013-2016 0 0 244 244
C1 Aantal gerealiseerd van 2013 tot en met 2016 samen 14 30 276 320
C2 Eventuele herverdeling van C1 (naar kleinere circuits) 0 0 244 244
D Aantal reeds in baten verwerkt tot en met 2015 0 0 189 189
E1 Maximaal aantal beschikbaar voor verwerking in baten 2016 0 0 55 55

F Bedrag baten voor gerealiseerde prestaties in verslagjaar 2016 -€                    -€        550.000€      550.000€      

Maximaal te realiseren baten voor prestaties van 2013 tm 2016 2.440.000€        

Gerealiseerde baten voor prestaties in 2013 560.000€            

Gerealiseerde baten voor prestaties in 2014 720.000€            

Gerealiseerde baten voor prestaties in 2015 610.000€            

Gerealiseerde baten voor prestaties in 2016 550.000€            
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