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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

! Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Trudy Vos

Luc Defaix (vice-voorzitter), Saskia Laseur, Merlijn de Gruijter, Oscar Ibsen

1 1

2 3

Kunst en cultuur - Podiumkunsten

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Stichting Nederlands Kamerkoor

www.nederlandskamerkoor.nl

Doelenstraat 46, 3512 XJ Utrecht

info@nederlandskamerkoor.nl

4 1 1 9 7 8 9 0

0 3 0 2 3 0 3 0 2 0
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! Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de#instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

De stichting Nederlands Kamerkoor heeft als statutair 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 
statutaire 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.  
 
Het NKK presenteert koormuziek op het allerhoogste niveau, in al zijn facetten, puttend 
uit het repertoire van alle tijden. Het wil zijn passie voor koormuziek overbrengen en 
delen met zoveel mogelijk mensen. Het koor innoveert en deelt zijn kennis om 
koormuziek als springlevende kunstvorm te versterken en te ontwikkelen.

Als trots onderdeel van de koorcultuur wil het NKK met korenstad Utrecht als 
thuisbasis projecten ontwikkelen die zijn als de berg van Olympus: ze bieden nationaal 
en internationaal adembenemende vergezichten aan een breed en divers publiek en 
en bevlogen amateurs, én dagen jong talent uit zelf de top te beklimmen. Dit vertaalt 
zicht in concrete ambities voor de koormuziek en voor het koor.  
 
Het NKK wil met de de artistieke bouwstenen kwaliteit, het bestrijken van 1000 jaar 
koormuziek, innovatie en the art of story-telling verder transformeren van topkoor naar 
topkunstinstelling: een dynamisch platform waar - met koormuziek als aanjager - 
verschillende disciplines en domeinen op topniveau samenkomen en het genre 
koormuziek van nieuwe horizonten voorzien. Ons talentontwikkelingstraject NKK NXT 
zal daar een steeds prominentere rol in gaan spelen. 

De inkomsten bestaan voor een gedeelte uit eigen directe inkomsten. Hieronder vallen 
inkomsten van het publiek en overige directe inkomsten. Daarnaast ontvangt het NKK 
bijdragen van particulieren, bedrijven, private fondsen en meerjarige subsidies. Meer 
informatie over de inkomsten is te vinden in de jaarrekening 2021. 
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! Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

De Nederlandse muziekensembles werken aan een cao. Deze is in 2021 nog niet in 
werking. Voor de stafmedewerkers werken we met een loongebouw dat vergelijkbaar is 
met de schaalindeling van de cao Toneel & Dans. Onze musici werken als zzp'er en 
ontvangen voor repetities €95 en voor de concerten €210.

Zie hieronder. In deze link is de terugblik van 2021 te vinden. 

De jaarrekening van 2021 geeft een heldere weergave van de manier waaraan de 
verkregen inkomsten is besteed. 

https://www.nederlandskamerkoor.nl/anbi-gegevens/ 
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Activa
Passiva

" 
Balans

Balansdatum
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ateriële vaste activa

Financiële vaste activa
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Vorderingen &
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Effecten
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Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenom

en.

Vul de balansdatum
 in. Als u daarna verdergaat verschijnen autom

atisch de jaartallen boven de kolom
m

en.

3.039

110.714

649.555
329.770

1.970

293.495
258.727

827.327

0

0
0

0

0
0

0

9.657

142.765

2.047

434.028

000

3
1

1
2

2
0

2
1

31-12-2021
31-12-2020

31-12-2021
31-12-2020

Zie hieronder de link naar de jaarrekening. 



05 van 06

# Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

$ $

$ $

$ $

$ $

$
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$

$

$

$

$

$

$

$

$ $

$

$

$

$

$

$

+

+

+
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+
171.723 151.237

0 0

1.843.418 1.683.787

20.500 32.500

0 0

261.853 237.662

40811 49848

0 0

2021 2020
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# Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

$ $

$ $

$

$

$

$

$

$

$

$

+ +

Lasten

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop#en#beheer

Voorlichting#en#bewustwording

Recreatie,#sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie#en#zending

Educatie,#opleidingen#en#cursussen

Lobby#en#belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als 
hier een toelichting in is 
opgenomen.

0

1492976

0

1414071

2018520

0

1996878

0

2021 2020

https://www.nederlandskamerkoor.nl/anbi-gegevens/

Onder personeelskosten is zowel het bedrag aan personeel in loondienst opgenomen 
als an de personeelslasten voor zzp'ers.

0 0


