ALGEMENE LEDENVERGADERING
Maandag 29 oktober 2018
Koninklijke Roei- en Zeilvereniging De Maas,
Veerdam 1, Rotterdam (bij de Veerhaven)
Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.15 uur.

Agenda met toelichting
Jaarverslag 2017/2018

Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
Maandag 29 oktober 2018
Koninklijke Roei- en Zeilvereniging De Maas, Veerdam 1, Rotterdam

Deel 1
1
Welkom door de voorzitter
2
Een korte terugblik: Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 oktober 2017
(zie pagina 22)
Redactioneel jaarverslag over het verenigingsjaar 2017-2018 (zie pagina 3)
3
Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 2017-2018 (zie pagina 9)
4
Verslag Financiële Commissie
5
Decharge bestuur
6
Voorstel tot herbenoeming van de heren Oosterloo, Visser en Vehmeijer in de
Financiële Commissie voor het verenigingsjaar 2018-2019
7
Voorstel tot herbenoeming van Visser & Visser BV tot accountant voor het
verenigingsjaar 2018-2019
8
Begroting voor het verenigingsjaar 2018-2019 (zie pagina 12)
9
Bestuurssamenstelling
Voorzitter Peter Drion heeft na 7 jaar te kennen gegeven zijn voorzitterschap van het
bestuur te beëindigen. Ook bestuurslid Frits Gompen geeft te kennen te stoppen na 10
jaar. Voorgesteld wordt voor de heer Gompen geen opvolger te benoemen. Het bestuur
stelt voor om de heer Ken Gould te benoemen als nieuwe voorzitter van het bestuur.
Toelichting ter vergadering.
-pauzeDeel II: Muziek, informatie, vooruitkijken
10 Mededelingen van het bestuur en van de directie van het orkest
11
Muzikaal intermezzo, verzorgd door Rachel Browne, 1e violist, met 3 andere
orkestleden: strijkkwartet Haydn.
12
Kennismaken met de heer Ken Gould, (beoogd) nieuwe bestuursvoorzitter
13
Vragen van Vrienden
14
Afsluiting
15
Glas drinken op het nieuwe verenigingsjaar 2018-2019
Bijlage: CV Ken Gould
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JAARVERSLAG 2017/2018
INLEIDING

BESTUUR EN VERENIGING

Het verslagjaar 2017/2018 was voor de vereniging en voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest (RPhO) een bijzonder jaar.
Het orkest bestond op 9 juni 2018 precies
100 jaar. En dat werd groots gevierd met 2
bijzondere concerten. Tijdens dat jubileum
werd ook afscheid genomen van onze zeer
gewaardeerde chef-dirigent Yannick NézetSéguin. De Vriendenvereniging heeft Yannick bij die gelegenheid benoemd tot erelid,
waarmee hij zeer verguld was. De toekomstige chef-dirigent Lahav Shani trad al meerdere keren op met het orkest. Daarbij heeft
hij laten zien het vertrouwen volledig waard
te zijn. De Vriendendag op 11 maart 2018
was speciaal georganiseerd voor de vrienden
en hun introducees. Op die dag kreeg het orkest een cadeau van de Vriendenvereniging
en de bezoekers konden genieten van diverse
activiteiten en muziekuitvoeringen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van
maandag 23 oktober 2017 nam de vereniging
afscheid van bestuurslid Nelly Hesse. Zij
heeft gedurende 13 jaar de organisatie van de
inleidingen en open repetities verzorgd en
was de contactpersoon naar de actieve vrienden. Bovendien was zij het sociale gezicht
voor de actieve vrienden en voor het orkest.
We zijn haar zeer erkentelijk voor al dat werk
dat zij voor onze vereniging heeft verzet.

Het orkest heeft ook het afgelopen seizoen
weer vele prachtige concerten van hoge kwaliteit laten horen. Ook waren er weer de Core
Classics concerten, waarbij in een informele
setting ook jonger publiek wordt bereikt met
in het voorprogramma ontmoetingen met
musici en vervolgens het uitvoeren van een
symfonisch topstuk. Een film van Harry Potter werd van muziek voorzien door het orkest.
Er was voor de vrienden weer veel te beleven
zoals de concertinleidingen, museumconcerten, ontmoetingen met de staf en musici,
speciale bijeenkomsten en een vriendenreis.
Kortom, voor iedereen wat wils waarover later in het verslag meer. Met de belangstelling
en bijdrage van de vrienden is de vereniging
in staat voort te zetten waarvoor zij ruim 80
jaar geleden is opgericht: het steunen van het
orkest. Het orkest verdient die steun.

Ook is afscheid genomen van de secretaris
van het bestuur Annemarie van Vliet. Door
omstandigheden moest zij eind 2016 al stoppen met haar werkzaamheden als secretaris,
waartoe ze pas enkele maanden daarvoor
was benoemd. Vóór die benoeming heeft ze
binnen het bestuur de ledenactiviteiten buiten de Doelen georganiseerd. Ook haar zijn
wij veel dank verschuldigd. In dezelfde vergadering is Rein Buwalda formeel benoemd
tot secretaris van het bestuur. Hij had dat
werk al een klein jaar ad interim als adviseur
van het bestuur uitgevoerd.
Het bestuur had ook dit seizoen veelvuldig
contact met de directie en de staf van het
orkest. Deze contacten verlopen zeer soepel
en bevredigend voor beide partijen. Ook is
er dit seizoen regelmatig contact geweest met
Gabriël Oostvogel, directeur van de Doelen,
die per 1 januari 2018 is vertrokken. Ook met
de nieuwe directeur, Janneke Staarink, wordt
dat naar verwachting op dezelfde plezierige
manier voortgezet.
De samenwerking tussen de Doelenwinkel
en de Vriendenwinkel verloopt goed, vooral
dankzij de enorme inzet van Thilde Rol als
coördinator van de Vriendenwinkel. Wij zijn
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Thilde zeer dankbaar voor haar enorme inzet. Ondertussen is er een nieuw winkelmeubel, waar de producten nog beter kunnen
worden uitgestald. We maken bovendien
dankbaar gebruik van het bovenblad van het
naastgelegen gelijksoortige winkelmeubel
van de Doelen. Omgekeerd doen zij dat met
ons bovenblad. Een speciale winkelcommissie begeleidt de verdere aankleding van de
nieuwe winkel.
Sinds december 2016 heeft onze website
een nieuw uiterlijk, dat goed aansluit bij de
nieuwe huisstijl van het orkest. Belangrijke
informatiebron zijn de op de homepage aan
te klikken nieuwsitems, waarmee actuele zaken aan de leden worden meegedeeld.
De daling van het aantal leden bedroeg dit
jaar 0,43 %. Dat is aanzienlijk minder dan
vorige jaren voornamelijk als gevolg van de
jubileumactiviteiten. Maar het bestuur blijft
alert en probeert ook in “normale jaren” het
aantal leden te verhogen. Het komende seizoen zal op verschillende manieren getracht
worden de teruggang te stoppen en het aantal leden weer op een aanvaardbaar niveau te
brengen. We maken nu gebruik van het nieuwe CRM-systeem van het orkest waarin ook
de vrienden vermeld zijn. Daarmee kunnen
we gerichter ledenacties ondernemen. Ook
zal, waar mogelijk, gebruik worden gemaakt
van externe hulp.
Er heeft weer overleg plaats gevonden met de
besturen van de vriendenorganisaties van de
andere symfonieorkesten in Nederland. De
meeste kampen met dezelfde problemen als
wij m.b.t. het ledenaantal. Het zijn informatieve bijeenkomsten waarbij gedachten en
ideeën worden uitgewisseld en waar mogelijk doen wij ons voordeel daarmee. Vergeleken met de meeste andere organisaties doen
wij het in Rotterdam heel goed.
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SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
Peter Drion:
Albert Veenstra:
Rein Buwalda:

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris/Inleidingen/
open repetities/
communicatie
Frits Gompen:
Instrumentenbeheer
Maite Houwing:
Ledenactiviteiten/
Ledenwerving
Caroline Hundepool: Ledenactiviteiten/
Ledenwerving
Carmel Damen:
Secretariaat

SECRETARIAAT
Petra Roozendaal had 14 jaar lang het secretariaat onder haar hoede. Aan het begin van
het seizoen kreeg Petra een aanbod van het
orkest om het Mecenaat te gaan beheren. Dat
betekende voor haar een mooie uitdaging.
Wij zijn Petra zeer erkentelijk dat zij jarenlang onze centrale steun en toeverlaat is geweest en het contact met de vrienden zo lang
en zo kundig heeft onderhouden, zelfs nog
een tijd naast haar nieuwe baan.
Gelukkig was Mirjam Borghgraef bereid de
taak van Petra over te nemen. Mirjam deed
dat naast haar reeds bestaande werk op de
afdeling Educatie van het orkest. In de praktijk bleek haar werk op die afdeling vanwege
de omvang en het vele ad-hoc werk lastig te
combineren met het vaste werkpatroon van
ons secretariaat. Daarom is in goed overleg
gezocht naar een opvolger voor Mirjam. We
zijn heel blij dat Carmel Damen het secretariaat heeft willen overnemen. Carmel is
geen onbekende bij het orkest omdat ze op
uitzendbasis al verschillende werkzaamheden binnen de staf van het orkest heeft uitgevoerd.
Jammer dat wij na zo korte tijd al weer afscheid moesten nemen van Mirjam. Wij zijn
haar zeer erkentelijk dat ze ons secretariaat
draaiende heeft gehouden tot het moment
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dat Carmel het over kon nemen. Wij wensen Carmel veel succes en zien uit naar de
samenwerking. Carmel werkt vanwege haar
studie niet iedere dag. De dagdelen dat ze
aanwezig is staan op onze website onder
“Contact” vermeld. Het bestuur onderzoekt
of door inschakeling van actieve vrienden
het mogelijk wordt een telefonisch spreekuur
te arrangeren.

ACTIEVE VRIENDEN
Wat zouden we zijn zonder de Actieve Vrienden. Ook dit jaar hebben zij weer veel werk
verzet in de winkel, bij de inleidingen, open
repetities en museumconcerten. We bedanken hen heel hartelijk daarvoor. Het aantal
actieve vrienden is het afgelopen jaar nagenoeg gelijk gebleven. Wel hebben we versterking gekregen in de persoon van de heer
Sjoerd H. Jansen.
Helaas is afgelopen jaar actieve vriend Rik
Veer overleden. Hij heeft zich vele jaren ingezet voor onze vereniging. Wij denken met
grote dankbaarheid terug aan zijn niet aflatende inzet.
Onze ambassadeur, mevrouw Agnes Tönkö,
is enthousiast bezig. Ze ondernam vele
initiatieven zoals het samen laten spelen
van orkestleden in de hal bij een inleiding.
Ledenwerving is ook een van haar taken. We
zijn erg blij met haar inspanningen.
Wij danken Lineke Smeels. Zij heeft wederom de roosters van de tijdens de inleidingen
en in de winkel dienstdoende actieve
vrienden gemaakt. Vanaf vorig seizoen
wordt uitsluitend gebruik gemaakt van
pin-apparaten, zowel voor de winkel als de
inleidingen. Dat gaat goed.

VRIENDENDAG 11 MAART 2018 EN
JUBILEUM
In het kader van het jubileumjaar werd op

11 maart 2018 een exclusieve vriendendag
georganiseerd door het orkest, de Vriendenvereniging en De Doelen samen. Deze vriendendag werd speciaal voor alle vrienden
georganiseerd als dank voor hun steun aan
het orkest. Er waren vele activiteiten en muziekuitvoeringen. Onze toekomstige chefdirigent Lahav Shani was dirigent én solist
in een feestconcert. Daarnaast heeft onze
ambassadeur Agnes Tönkö ervoor gezorgd
dat een orkest van oud-orkestleden optrad.
Bovendien konden de bezoekers oud-musici,
de huidige orkestleden en de toekomstige
chef ontmoeten.
De Vriendenvereniging heeft die dag aan het
orkest een bijzonder cadeau aangeboden in
de vorm van de viool bespeeld door Jules
Zagwijn, de oprichter van het orkest. Deze
viool heeft in de Doelen een ereplaats gekregen naast de toegangsdeuren in een speciale
vitrine.
In de Algemene Ledenvergadering van 23
oktober 2017 heeft het bestuur voorgesteld
Yannick Nézet-Séguin te benoemen tot erelid van de Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. De leden
hebben daarmee onder grote bijval unaniem
ingestemd. Op 10 juni 2018 is, bij zijn afscheid als chef-dirigent, Yannick Nézet-Séguin speciaal door de vooraanstaande Rotterdamse kunstenares Berenice Noordam
vervaardigde oorkonde uitgereikt door onze
voorzitter. Yannick bleek daarmee zeer verguld.

LEDENWERVING
De laatste jaren neemt het aantal leden van
de Vriendenvereniging helaas langzaam af.
Samen met de marketingafdeling van het
Orkest is een analyse gemaakt om inzicht
te krijgen in de oorzaak van het dalende ledenaantal. Het probleem lijkt met name in
de ‘vergrijzing’ van de vriendenvereniging
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te zitten; er melden zich te weinig nieuwe
jonge(re) leden aan. Deze trend word ook
gezien bij vriendenorganisaties van andere
symfonieorkesten en culturele instellingen.
Samen met de directie en staf van het orkest
zoeken we naar oplossingen om jongeren bij
het orkest en de Vriendenvereniging te betrekken. Voor het seizoen 2018-2019 zullen
nieuwe ledenwerfflyers worden uitgebracht.

Publiciteit: Intrada en
Nieuwsbrief
Het magazine Intrada is qua uiterlijk en uitstraling recent verbeterd. Daarin kregen de
Vrienden informatie over de gebruikelijke
activiteiten (Open Repetities, Museumconcerten, Inleidingen, Rondleidingen, Vriendenreizen, de winkel en de Muziekcursus). De
bijdrage vanuit de Vriendenvereniging is deels
gemixed met die van het orkest maar onze inbreng blijft herkenbaar terugkomen. Ondertussen is secretaris Rein Buwalda toegetreden
tot de redactiecommissie van Intrada.
We verzonden 4 digitale nieuwsbrieven in
het afgelopen verenigingsjaar. Aan het begin
van het seizoen brachten orkest en Vriendenvereniging een extra editie uit van de
Nieuwsbrief.

www.vriendenrpho.nl
In het verslagjaar werd de site www.vriendenrpho.nl door ons secretariaat en de secretaris bijgehouden qua informatie en nieuws.
In de nieuwsitems werden de vrienden op de
hoogte gebracht van het laatste nieuws. De
website werd door de leden positief ontvangen.

Communicatie
De leden van wie het e-mailadres in de administratie bekend is, ontvingen enkele malen
een digitaal bericht. Zo konden wij de Open
Repetities en Museumconcerten, maar ook
wijzigingen in bezetting of een ingelast ex-
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tra concert als extra service en snel onder de
aandacht van de ‘digitale’ leden brengen. Het
bestuur intensiveerde de (doorlopende) actie
om het ledenbestand te verrijken met zo veel
mogelijk e-mailadressen van Vrienden, om
te kunnen besparen op de hoge kosten van
conventionele postzendingen. Op de website
van de Vriendenvereniging stonden aankondigingen van diverse activiteiten van het
orkest, waaronder de educatieve optredens
van musici in Museum Boijmans Van Beuningen, waar Vrienden met een e-mailadres
op het laatste moment voor konden worden
uitgenodigd. Uit een, door ons uitgevoerde,
korte enquête bleek de digitale nieuwsbrief
een goede manier van communiceren.

LEDENACTIVITEITEN
Vele vrienden hebben dit seizoen nog meer
van het orkest genoten door deel te nemen
aan de activiteiten van de Vriendenvereniging. In het seizoen 2017-2018 werden onder
andere weer concertinleidingen, de kamermuziekserie in Museum Boijmans Van Beuningen, de muziekcursus van Leo Samama
en rondleidingen in de Doelen georganiseerd.
Door Leo Samama werd in oktober een eenmalige extra lezing gegeven ter introductie
van de Turangalila symfonie van Olivier
Messiaen. Deze avond werd tevens gebruikt
als promotie van de muziekcursus.

Inleidingen
Gedurende het verslagjaar werden er voorafgaand aan 40 concerten inleidingen gehouden door 15 inleiders, waaronder de (oud)orkestleden Veronika Lénártová, Martin Baai,
Remko de Jager, Marien van Staalen en Agnes Tönkö. Het wordt positief ervaren dat de
inleidingen soms werden verlevendigd door
op muziekinstrumenten te spelen om de muziek toe te lichten mede aan de hand van de
ervaringen van (oud-)orkestleden. Omdat
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vorige jaren het aantal bezoekers van de inleiding over de Matthäus Passion minimaal
was is die afgelopen jaar vervallen. Het Muziekpodium in de grote hal van de Doelen
werd niet gebruikt vanwege de slechte ervaringen in voorgaande jaren. Wanneer de Van
Cappellenzaal niet beschikbaar is, zoeken
we naar een andere geschikte locatie. Dankzij de inzet van Actieve Vrienden bij de inleidingen, verliep het bezoek probleemloos.
Daarvoor is het bestuur hen zeer erkentelijk.
De coördinatie van de inleidingen werd verzorgd door het secretariaat en Rein Buwalda.

Museumconcerten
De uitstekende samenwerking met Museum
Boijmans Van Beuningen zorgde ervoor dat
wij de Vrienden van het orkest en de Vrienden van het museum opnieuw een prachtige
serie zondagconcerten op locatie in het museum konden bieden. Leden van het orkest
speelden in diverse kamermuziekensembles
in het auditorium van het museum, waar zij
zelf kort de stukken toelichtten. De bezoekers ontvingen tevens een korte introductie
op de lopende tentoonstellingen. Na afloop
van de concerten genoten de Vrienden van
vrije toegang tot het museum en de tentoonstellingen. De drie kamermuziekconcerten
zijn dit jaar goed bezocht. Bijzonder hoogtepunt was het ‘100% koper’ concert, waarbij
de musici op een fantastische manier de muziek van Gabrieli, Bach, Böhme en Crespo
ten gehore brachten!

Cursus muziekverdieping
Dit seizoen vond er wederom een verrijkende
muziekcursus van Leo Samama plaats. Het
thema was dit jaar “De grote romantische
symfonieën”. Er was een gevarieerd programma waarin diverse muziekstukken uitvoerig werden besproken. Er werd begonnen
met een algemene cursusavond over muziekgeschiedenis, waarna de tweede symfonie
van Rachmaninov werd besproken. Vervol-

gens werd de zevende symfonie van Mahler
beluisterd alsmede de vijfde symfonie van Sibelius. De cursus verdiepte verder met twee
symfonieën van Prokofjev. De laatste cursusdag kwam de achtste symfonie van Mahler
aan bod. Het orkest voerde de symfonieën
na de cursusavonden uit in de Doelen, waardoor de cursisten konden ervaren wat de
nieuwe kennis hen had gebracht. De cursus
vond ook dit jaar plaats bij de SKVR in het
centrum van Rotterdam. Uit de enquête op
de laatste cursusdag bleek dat de meeste leden zeer enthousiast zijn over de cursus. Een
aantal vrienden bracht waardevolle suggesties naar voren die we aankomende seizoenen zullen proberen te implementeren. Zo
kwam uit een aantal enquêtes naar voren
dat sommige leden het niveau van de cursus
nogal hoog vonden. Leo Samama vertelde
tijdens de evaluatie dat hij er opnieuw van
heeft genoten om voor onze vrienden de cursus te verzorgen.
Voor aankomend seizoen zullen er wederom
een of meer muziekcursussen georganiseerd
worden door de Vriendenvereniging, o.a.
met Leo Samama.

Rondleidingen in de Doelen
De Vrienden hebben ook dit seizoen weer
achter de schermen kunnen kijken. Na het
succes in de voorafgaande seizoenen werden opnieuw exclusieve rondleidingen door
het architectonisch interessante gebouw de
Doelen georganiseerd. Eenmaal werd voorafgaand aan een RPhO concert met vrienden
door de technische ruimtes, achter en op het
podium, en zelfs boven het plafond van de
Grote Zaal gelopen.
Er is besloten de rondleidingen in de Doelen het komende seizoen te laten vervallen
in verband met de teruglopende belangstelling. In de toekomst zal gekeken worden of er
weer vraag naar deze rondleidingen is.
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Open Repetities
Ieder jaar biedt het orkest de Vrienden de
gelegenheid repetities bij te wonen. Dit is
een unieke kans om te ervaren hoe het orkest voorbereid wordt op een uitvoering. De
open repetities met Valery Gergiev (Gergievfestival), Jaap van Zweden, Yannick NézetSéguin en Lahav Shani waren afwisselend ’sochtends en ’s-middags. Wij verwelkomden
opnieuw vele Vrienden.

Meet & Greet met Yannick
Elk jaar worden een of twee Meet & Greet
ontmoeting(en) gepland met onze chef-dirigent. Helaas heeft dat door omstandigheden
in het afgelopen jaar niet plaatsgevonden.
Maar dat zal weer plaatsvinden in het komende seizoen, zelfs met zowel de oud chefdirigent als de komende, Lahav Shani.

Vriendenreis
Van 7 tot en met 10 maart dit jaar vond de Jubileum cruise van het RPhO plaats. Vanwege
het 100-jarige bestaan van het orkest voeren
muziekliefhebbers (waaronder vele vrienden) mee met het orkest naar Antwerpen.
Daar vond een fantastisch concert plaats in
de vernieuwde Koningin Elisabethzaal onder leiding van onze nieuwe chef-dirigent
Lahav Shani. Het was een onvergetelijke reis
met prachtige, sfeervolle muzikale inter-

mezzi en als klap op de vuurpijl een exclusief
optreden van het Rotterdam Philharmonic
Banda, waarin 13 topmusici van ons orkest
spelen. De reis voerde ook naar Willemstad
en Gent.
De volgende vriendenreizen vinden plaats
in het nieuwe seizoen. De eerste reis gaat
naar Londen, waar ons orkest zal spelen in
de wereldberoemde Proms (promenadeconcerten). De in het najaar geplande reis naar
Brugge moet helaas vanwege gebrek aan belangstelling worden geannuleerd.

Instrumenten
Op instrumentengebied (aanschaf, beheer en
onderhoud) werkt de vereniging uiteraard
nauw samen met het orkest. Het orkest wil
op instrumentengebied veranderingen doorvoeren die ook het functioneren van de vereniging raken. Die veranderingen zijn nodig
met name waar het de besluitvorming betreft
met betrekking tot aankoop en onderhoud
van instrumenten en waar het betreft de registratie van instrumenten.
Het afgelopen verenigingsjaar kocht de vereniging vier Wagner tuba’s, een Heckel fargot, een stel pauken, een Zanoli viool en een
strijkstok. En aan bestaande instrumenten
werd het nodige onderhoud uitgevoerd.

LEDENAANTALLEN
Bestand van leden en begunstigers
Leden
Medeleden
Persoonlijk begunstigers
Young Friends
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per 30 juni 2017
2.760
832
82
15

per 30 juni 2018
2748
820
83
14

3.689

3665
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FINANCIEEL JAARVERSLAG
HET VERSLAGJAAR
Het seizoen 2017/2018 stond in het teken van
het 100-jarig jubileum van het orkest. Gedurende het seizoen heeft de vereniging ruim
bijgedragen aan de jubileumactiviteiten van
het orkest, en is een speciale vriendendag
georganiseerd. Daarnaast liepen de reguliere
activiteiten, zoals de inleidingen, de winkel,
en de aankoop, reparatie en revisie van instrumenten natuurlijk gewoon door. De bijdrage aan het jubileum heeft in dit seizoen
gezorgd voor een substantieel grotere schenking aan het orkest dan gewoonlijk.
De winkel heeft dit jaar veel beter gedraaid
dan vorige seizoen. Omzet en winst zijn
belangrijk hoger. Dit is in hoge mate toe te
schrijven aan het jubileum, waarvoor flink
wat merchandise is verkocht. Betalingen
kunnen alleen nog met PIN worden verricht,
en voor de verkopen worden door de actieve
vrienden in de winkel tellijsten bijgehouden.
Daarnaast wordt de winkelvoorraad tweemaal per jaar geteld. De samenwerking voor
de inkoop van cds en producten met de Doelenwinkel loopt naar tevredenheid.
Met het orkest was vorig seizoen al een discussie gestart over het beheer van de instrumenten en de bruikleningen. De vereniging
heeft een omvangrijk bezit aan strijk-, blaasen slagwerkinstrumenten, dat volledig ten
dienste staat van het orkest. Daarnaast heeft
de vereniging verantwoordelijkheden ten
aanzien van het beheer van bruiklenen jegens enkele bruikleengevers. Afgesproken
is dat de financiële verantwoordelijkheid
voor klein onderhoud, reparaties, en aanpassingen aan instrumenten weliswaar bij de
vereniging blijft, maar dat het orkest in eerste instantie bepaalt wat er moet gebeuren

en welke zaken prioriteit krijgen. Hiermee
wordt ook bereikt dat normale vergoedingen die de musici direct krijgen voor klein
onderhoud en zaken als rieten en snaren ook
daadwerkelijk worden aangewend. Ook de
besluitvorming rondom groot-onderhoud,
aankopen en vervangingen van instrumenten is tegen het licht gehouden. De vereniging
wordt nu eerder bij het besluitvormingsproces betrokken, maar speelt daarbij vooral de
rol van financier. Met enige aankopen is al
wat ervaring opgedaan. Verwacht wordt dat
de afspraken in het komende seizoen verder
gestroomlijnd wordt.
Het ledenaantal blijft onder druk staan. Ondanks actieve werving, samenwerking met
het orkest, en het aanbod van aantrekkelijke
ledenactiviteiten, blijft het ledenaantal langzaam dalen. En net als vorig jaar blijven extra
giften van leden en begunstigers additionele
inkomsten opleveren voor de vereniging. De
inkomsten uit legaten en erfenissen is dit seizoen beperkt.
De vriendenvereniging heeft het orkest zeer
ruimhartig gesteund in haar jubileumjaar.
Daarnaast is samen met het orkest een speciale vriendendag georganiseerd op 11 maart.
Verder zijn aankopen gedaan van een fagot,
nieuwe Wagner-tuba’s en een stel pauken.
Tegen het einde van het seizoen is het proces gestart om een viool van de bouwer Zanoli aan te schaffen voor een van de eerste
violisten van het orkest. Deze aankoop kon
ook nog net in dit seizoen worden meegenomen. Met het orkest zijn nieuwe afspraken
gemaakt voor de inhuur van secretariële
ondersteuning. De overgang van activiteiten
van Petra Roozendaal naar Mirjam Borghgraef en daarna Carmel Damen had wel wat
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KENGETALLEN

De volgende kengetallen geven een globaal inzicht in de financiële
resultaten van de vereniging:
2017/2018
2016/2017
Bestedingen aan de doelstelling als
% van de baten *
249,5%
27,3%
Bestedingen aan de doelstelling als
% van de contributies *
416,0%
78,0%
Kosten van eigen fondsenwerving als
% van de baten van eigen fondsenwerving
1,8%
2,5%

2015/2016
75,1%
143,7%
4,3%

*: exclusief de uitgaven voor fondsen/ledenwerving, beheer en
administratie en geactiveerde instrumenten.
voeten in de aarde. Om het takenpakket te
verlichten zijn een aantal financiële taken nu
ondergebracht bij de boekhoudafdeling van
ons accountantskantoor Visser & Visser. De
inrichting en verdeling van verantwoordelijkheden is in het tweede deel van het seizoen duidelijk geworden.
Onderaan de streep resulteert een negatief
resultaat van ruim €352.783. Er werd €1.000
toegevoegd aan het instrumentenfonds: dit
betreft een lijfrente met de uitdrukkelijke bestemming instrumentenfonds. Het restant is
onttrokken aan de overige reserves. Door het
behaalde resultaat nam het eigen vermogen
met eenzelfde bedrag af. Solvabiliteit, liquiditeit en de financiële positie van de vereniging zijn gezond.

DE TOEKOMST
De begroting voor 2018/2019 omvat de reguliere kostenposten. De contributie-opbrengsten zijn iets lager begroot dan het afgelopen boekjaar. Voor schenkingen is een
beperkt bedrag in de begroting opgenomen,
aangezien op dit moment slechts één legaat
in behandeling is. Er wordt een aanschaf van
koperinstrumenten (trompetten) verwacht.
Daarnaast heeft het bestuur zich voorgenomen om met het Philharmonisch Fonds in
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gesprek te gaan over financiële bijdragen aan
de instrumentaankopen.
Wij blijven als vereniging het orkest volop
steunen. Het blijft van belang om de derde
geldstroom van het orkest op een voldoende
niveau te houden. De contributies zullen
voor volgend seizoen worden verhoogd. Om
onze bijdrage aan het orkest reëel op peil te
houden moeten ook de inkomsten op peil
blijven. We stimuleren daarom de leden
om meer bij te dragen dan de minimumcontributie. Daarnaast zullen we volgend
jaar aandacht vragen voor het verhogen van
de inkomsten uit legaten en erfstellingen.
Tenslotte zullen we in het nieuwe seizoen
rondom de instrumentaankopen een aantal
bijzondere schenkingsacties op touw zetten.
Er zijn vele manieren om het orkest verder te
steunen. Het bestuur van de vereniging staat
graag open voor het wisselen van gedachten
met de vele enthousiaste en betrokken leden.
Rotterdam, 10 september 2018.
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BALANS PER 30 JUNI 2018

ACTIVA
Materiële vaste activa
3.1. Instrumenten
Financiële vaste activa
3.2. Leningen
Totaal
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Beleggingen
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Totaal
Totaal activa

30 juni 2018

30 juni 2017

1.696.930

1.461.068

13.827

18.341

1.710.757

1.479.409

59.994
1.000
46.246
760.565

62.069
1.000
35.732
995.056

867.805

1.093.857

2.578.562

2.573.266

1.673.969

2.027.752

509.607

508.607

2.183.576

2.536.359

394.986

36.907

2.578.562

2.573.266

PASSIVA
3.7. Reserves
Overige reserves
3.7. Fondsen
Instrumentenfonds
Totaal eigen vermogen
3.8. Kortlopende schulden
Totaal passiva

NB De nummers verwijzen naar de paragraaf in de toelichting waar de betreffende
post nader wordt gespecificeerd.

JAARVERSLAG 2017/2018

VRIENDEN ROT TERDAMS PHILHARMONISCH ORKEST

11

STAAT VAN BATEN EN LASTEN VOOR HET SEIZOEN 2017/2018 EN
BEGROTING
		
Resultaat
Resultaat Begroting Begroting
		
2017/2018
2016/2017
2018/2019
2017/2018
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
4.1. Contributies
123.032
132.920
122.000
125.000
4.2. Giften, legaten en erfstellingen
46.825
210.345
60.000
60.000
					
		
169.857
343.265
182.000
185.000
					
4.3. Baten uit beleggingen
1.921
8.397
2.500
5.000
					
4.4. Resultaat winkel
4.419
1.526
3.000
2.000
					
Vergoeding bruikleen instrumenten 28.946
26.175
30.000
26.000
					
		
35.286
36.098
35.500
33.000
					
Som der baten
205.143
379.363
217.500
218.000
LASTEN
Besteed aan doelstelling
4.5. Projecten RPhO
75.000
30.000
90.000
90.000
4.6. Instrumenten
53.344
25.983
35.000
30.000
4.7. Ledenactiviteiten
13.185
12.493
15.000
15.000
Intrada/ledencommunicatie
32.160
35.139
40.000
40.000
Bijzondere besteding 100 jaar
285.000
250.000
Vriendendag
53.095
					
		
511.784
103.615
180.000
425.000
					
Kosten eigen fondsen/leden-werving
3.015
8.530
10.000
10.000
					
4.8. Kosten beheer en administratie 43.127
52.591
42.000
50.000
					
		
557.926
164.736
232.000
485.000
					
Netto resultaat
-352.783
214.627
-14.500
-267.000
					
Resultaatbestemming
Dotatie instrumentenfonds
1.000
1.000
1.000
1.000
Dotatie/onttrekking overige reserves -353.783
213.627
-15.500
-268.000
					
		
-352.783
214.627
-14.500
-267.000
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TOELICHTING
1. ALGEMEEN
1,1 Doelstelling

De Vereniging Vrienden van het Rotterdams
Philharmonisch Orkest (VVR) stelt zich ten
doel de groei en bloei van het orkest te bevorderen.

veranderen, worden de activa en passiva en
het vermogen van het Maecenasfonds integraal in de jaarrekening opgenomen.

2.3. Instrumenten

Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun activiteiten.

Instrumenten met een lange levensduur, die
hun waarde behouden, worden gewaardeerd
tegen kostprijs. Dit betreft strijkinstrumenten en fagotten. Er vinden geen afschrijvingen plaats.
De kostprijs van overige instrumenten wordt
op het moment van aanschaf ten laste van het
resultaat gebracht. De verkoopopbrengst van
instrumenten wordt op het moment van verkoop ten gunste van het resultaat gebracht.

1.2. Fiscaliteit

2.4. Effecten

1,2 Bestuur

De leden van het bestuur van de Vereniging
gedurende het verslagjaar treft u elders aan
in het bestuursverslag.

2. WAARDERINGSPRINCIPES

Ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen beurskoers. Gerealiseerde
en ongerealiseerde koersresultaten worden
opgenomen in de staat van baten en lasten.

2.1. Algemeen

2.5. Voorraden

De vereniging is erkend als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).

De waarderingsprincipes en presentatie van
de jaarrekening is in overeenstemming met
Richtlijn 650 van de Raad voor de Jaarverslaggeving voor Fondsenwervende Instellingen.
Tenzij anders vermeld, zijn alle bedragen in
Euro’s.

2.2. Bijzondere presentatie

In de loop van het verenigingsjaar 2010/2011
is het relatiebeheer van het Maecenasfonds
overgedragen aan het Philharmonisch
Fonds. Nieuwe lijfrenteovereenkomsten zullen afgesloten worden met het Philharmonisch Fonds. De bestaande activa zijn achtergebleven bij de Vereniging. De bestaande
lijfrentecontracten worden bij de Vereniging
uitgediend. Aangezien deze situatie niet zal

Voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs, onder aftrek van een voorziening voor
incourant.

2.6. Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor dubieuze vorderingen.

2.7. Overige

Alle overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde

2.8. Reserves en fondsen

Alle resultaten worden opgenomen in de rekening van baten en lasten. Donaties of onttrekkingen aan reserves en fondsen worden
verantwoord als resultaatbestemming.
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2.9. Baten en lasten

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

3. SPECIFICATIES BALANS
3.1.1. Instrumenten

De mutaties in de op de balans geactiveerde instrumenten (strijkinstrumenten en fagotten)
was als volgt:
		
		
Saldo, begin van het jaar
Bij: aanschaf Zanoli viool
Bij: aanschaf Heckel fagot
Bij: waardecorrecties contrabassen
Bij: aanschaf cello-strijkstok Nicholas Simon
Af: verkoop contrabas Jacquet bas
		
Saldo, eind van het jaar
		

2017/2018

2016/2017

1.461.068
187.792
42.000
6.070
-

1.449.168
33.000
21.100

1.696.930

1.461.068

In dit seizoen zijn een Zanoli viool en een Heckel fagot gekocht. Daarnaast is de waarde van de
activalijst gecorrigeerd voor aanpassingen in de waarde van twee contrabassen. In dit seizoen
is tevens de Hamoen contrabas verkocht. Deze verkoop had echter geen effect op het balanstotaal, aangezien in het seizoen 2015/2016 deze contrabas al was afgewaardeerd tot nul. Het
verkoopresultaat is opgenomen onder de kosten instrumenten.

3.1.2. Instrumenten, verzekerde waarden

De verzekerde waarde van alle instrumenten die via de Vereniging aan het orkest ter beschikking worden gesteld is per 30 juni 2018 en 30 juni 2017 als volgt:
		
2017/2018
		
Geactiveerde strijk- en blaasinstrumenten
2.903.250
Niet geactiveerde blaasinstrumenten
409.107
Niet geactiveerde slagwerkinstrumenten en harpen
271.112
Overige
40.744
		
Totaal Vereniging
3.624.213
		
Instrumenten in bruikleen
5.170.700
		
Totaal verzekerde waarde
8.794.913
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2016/2017
2.642.458
423.297
234.162
40.744
3.340.661
5.110.700
8.451.361

3.2. Leningen

Dit betreft renteloze leningen aan musici van het orkest ter financiering van de aanschaf van
instrumenten. Aflossing geschiedt door overeengekomen inhoudingen op het salaris.
De mutaties waren als volgt:
		
		
Saldo, begin van het jaar
Af: aflossingen
		
Saldo, eind van het jaar
		

2017/2018

2016/2017

18.341
4.514

22.605
4.264

13.827

18.341

3.3. Beleggingen

Beleggingen betreffen ter beurze genoteerde effecten. De mutaties in deze post bestaan uitsluitend uit ongerealiseerde waardeveranderingen.

3.4. Voorraden

De voorraad is gebaseerd op een telling in de winkel per 30 juni 2018. Artikelen in de voorraad
zijn gewaardeerd op kostprijs. In de waardering is een voorziening opgenomen voor incourante voorraden. De waarde van de voorziening is per 30 juni 2018 € 11.836 (vorig seizoen €
12.858).

3.5. Vorderingen en overlopende activa
De samenstelling van deze post is als volgt:

		
		
Instrumentenverhuur
Overige vorderingen en overlopende activa
		
Saldo, eind van het jaar
		

2017/2018

2016/2017

28.946
17.300

26.175
9.557

46.246

35.732

3.6. Liquide middelen

Liquide middelen bestaan nagenoeg geheel uit direct opvraagbare banksaldi.

3.7. Reserves en fondsen

Reserves en fondsen zijn uitsluitend gemuteerd door dotaties of onttrekkingen uit de resultaatbestemming.
De overige reserves vertegenwoordigen het vrije vermogen van de vereniging.
Het instrumentenfonds representeert het voor instrumentenaanschaf beschikbare saldo van
specifiek voor dat doel aangemerkte schenkingen en giften.
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3.8. Kortlopende schulden

De samenstelling van de kortlopende schulden is als volgt
		
2017/2018
		
Rotterdams Philharmonisch Orkest inz. bureau
10.000
Rotterdams Philharmonisch Orkest inz projecten
115.000
Rotterdams Philharmonisch Orkest inz vriendendag
53.095
Nog te betalen Zanoli viool
187.792
Overige kortlopende schulden
29.099
		
Saldo, eind van het jaar
394.986
		

2016/2017
30.000
6.907
36.907

4. SPECIFICATIES STAAT VAN BATEN EN LASTEN
4.1. Contributies

Contributies, en ledenaantallen, per jaareinde waren als volgt:
		
		
		
		
Leden
Begunstigers
Jeugdleden
		
		
		

2017/2018

2016/2017

2017/2018

2016/2017

# leden

# leden

€

€

3.568
83
14

3.592
82
15

119.557
3.237
238

128.609
4.056
255

3.665

3.689

123.032

132.920

4.2. Giften legaten en erfstellingen
De samenstelling van deze post is als volgt:
		
Leden
Niet-leden
Legaten en erfstellingen
Giften en acties jubileum
		
		
		

2017/2018

2016/2017

36.970
8.385
1.470

23.892
16.314
170.139
-

46.825

210.345

4.3. Baten uit beleggingen

Deze baten bestaan uit rente en ongerealiseerde koersresultaten.
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4.4. Resultaat winkel

De winkel heeft dit seizoen heel goed gedraaid. Het feit dat de verkoop weer in eigen hand
is, en geheel elektronisch verloopt werpt resultaten af. Het resultaat van de winkel is als
volgt opgebouwd:
De omzet van de winkel was over het gehele seizoen € 19.723 (vorig seizoen: € 12.490).
		
		
Marge
Af: mutatie voorraad
		
		
		

2017/2018

2016/2017

4.419
-

1.995
469

4.419

1.526

4.5. Projecten RPhO

De vereniging ondersteunt het orkest met algemene middelen en bij bijzondere projecten.
Dit jaar bestond de bijdrage uit:
		
		
Jaarlijkse bijdrage orkest
Jaarlijkse bijdrage Gergiev Festival
Bijzondere bijdrage: flight cases
Bijzondere bijdrage: jubileum
		
		
		

2017/2018

2016/2017

75.000
285.000

15.000
15.000
-

360.000

30.000

De bijdrage voor het jubileum is apart in de Staat van Baten en Lasten weergegeven.

4.6. Instrumenten

De kosten van instrumenten omvatten, naast onderhoud van alle instrumenten, de aankoop
en/of verkoop van blaas- en slagwerkinstrumenten, alsmede kosten die daarmee gemoeid zijn,
en boekresultaten op verkopen; dit betrof in het verslagjaar:
		
		
Aanschaf Wagner tuba’s
Aanschaf pauken
Aanschaf trompetten
Onderhoud
Af: inruil tuba’s en hoorns
Af: verkoop contrabas en hoorn
Waardecorrecties/boekresultaten
Aan- en verkoopkosten
		
		
		
JAARVERSLAG 2017/2018

2017/2018

2016/2017

37.091
36.950
5.041
-17.420
-3.200
-6.070
952

8.269
17.364
-3.900
4.250

53.344

25.983
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De aan- en verkoopkosten hangen samen met de aankoop van de Zanoli-viool.

4.7. Ledenactiviteiten

In deze post zijn de kosten begrepen van de ledenactiviteiten. Doelstelling is de ledenactiviteiten anders dan inleidingen zoveel mogelijk kostendekkend te laten zijn. De opbrengsten en
kosten van de diverse activiteiten in het verslagjaar kunnen als volgt worden weergegeven:
		
		
		
		
Inleidingen
Muziekcursussen
Rondleidingen
		
		
		

2017/2018			
2016/2017
Opbrengsten

Kosten

Resultaat

Resultaat

1.300
3.865
-

14.150
4.200
-

12.850
335
-

12.623
-180
50

5.165

18.350

13.185

12.493

Naast de reguliere ledenactiviteiten is een vriendendag georganiseerd op 11 maart. De kosten
van deze dag zijn gedeeld met het orkest. Voor de vriendenvereniging leidde dit tot een eenmalige uitgave van € 53.095.

4.8. Kosten beheer en administratie
De samenstelling van deze kosten is als volgt:
		
		
Personele kosten
Bestuurskosten
Accountants-, advies-,automatisering-,
porti en overige kosten
Eenmalige kosten m.b.t. winkel
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2017/2018

2016/2017

23.871
3.277

39.056
2.008

15.980
-

9.173
2.354

43.127

52.591
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OVERIGE GEGEVENS
Aan: de ledenvergadering en
het bestuur van de Vereniging
Vrienden van het Rotterdams
Philharmonisch Orkest
A. Verklaring over de in het
jaarverslag opgenomen
jaarrekening over de
periode 1 juli 2017 tot en
met 30 juni 2018
Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening voor het jaar
eindigend op 30 juni 2018 van de Vereniging
Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag
opgenomen jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van de Vereniging Vrienden van
het Rotterdams Philharmonisch Orkest per
30 juni 2018 en van het resultaat over de periode 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende
instellingen.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 30 juni 2018;
2. de winst- en verliesrekening over de periode 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook
de Nederlandse controlestandaarden vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hier-

van zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van de Vereniging
Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben
wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor
ons oordeel.

B. Verklaring over de in het
jaarverslag opgenomen
andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die
bestaat uit:
- Het bestuursverslag
- De overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en
geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen
en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze
werkzaamheden hebben wij voldaan aan de
vereisten in de Nederlandse Standaard 720.
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Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde
diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere
informatie, waaronder het bestuursverslag
en de overige gegevens in overeenstemming
met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.

Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de
jaarrekening

C. Beschrijving van
verantwoordelijkheden
met betrekking tot de
jaarrekening

Onze controle is uitgevoerd met een hoge
mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze
controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.

Verantwoordelijkheden van het
bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het
opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in
Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. In dit kader is het
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet
het bestuur afwegen of de onderneming in
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de
jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten
te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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Onze verantwoordelijkheid is het zodanig
plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor
het door ons af te geven oordeel.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van
fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze,
afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen
die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de
aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons
oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
het identificeren en inschatten van de risico’s
dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of
fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen
en uitvoeren van controlewerkzaamheden
en het verkrijgen van controle-informatie
die voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een
afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan
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sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties
vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de
interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel
om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid
van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening
staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde
continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te ves-

tigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd
op de controle-informatie die verkregen is
tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een
onderneming haar continuïteit niet langer
kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur
en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw
beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.
Wij communiceren met de met governance
belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle
en over de significante bevindingen die uit
onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Gouda, 2 oktober 2018
Visser & Visser Accountants B.V.
A. Plug RA
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
23 oktober 2017 concept
(82 personen aanwezig)

1. Welkom door de voorzitter
De voorzitter heet de aanwezigen om 19.15
welkom en noemt daarbij met name de heer
Joop Bonebakker (erelid), mevrouw Thea de
Lange, de heer Joost van Cleeff en de heer
Paul Hellmann als oud-bestuursleden van
de vriendenvereniging.
De heer Frits Gompen, bestuurslid met de
portefeuille instrumentenbeheer, heeft zich
wegens een andere verplichting af moeten
melden.

2. Een korte terugblik: Notulen
Algemene ledenvergadering
d.d. 26 september 2016.
Redactioneel jaarverslag
over het verenigingsjaar
2016-2017.
Het redactioneel jaarverslag toont een rustig
verenigingsjaar. Helaas is het ledenaantal
niet gegroeid en dat heeft de volle aandacht
van het bestuur, waarover later meer.
Er zijn wat zorgen over de vriendenwinkel
en dan met name over het fysieke meubel dat
in een belabberde staat verkeert. Inmiddels
is duidelijk dat er binnen afzienbare tijd een
nieuw winkelmeubel zal zijn, naar het voorbeeld van het winkelmeubel van de Doelen.
De relatie met het orkest is zeer goed. Er
is op bepaalde gebieden een ontwikkeling
naar meer samenwerking waarbij, naar het
voorbeeld van de Boijmansconcerten, enkele
taken naar de staf van het orkest zullen worden overgeheveld. Het gaat dan om zaken als
de ledenadministratie, de financiële administratie en de inleidingen. Uiteraard blijft
het bestuur de vinger aan de pols houden en
houdt het toegang tot alle informatie. Aan-
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gezien dit een ontwikkeling is die zich in het
boekjaar 2017-2018 zal afspelen, volgt hierover op de volgende ALV meer.
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het
redactioneel jaarverslag 2016-2017 waarmee
het ongewijzigd wordt vastgesteld.

3. Financieel jaarverslag
De penningmeester vermeldt enkele zaken
van belang:
Op het gebied van de instrumenten is er het
e.e.a. gekocht en verkocht. Er is een strijkstok
aangeschaft voor Pepijn Meeuws.
Een contrabas die is verkocht aan een Harmonie, is weer teruggekomen omdat hij in
een te slechte staat verkeerde. Een Jacquetbas is tegen een redelijk bedrag verkocht en
er staat nog een contrabas op de nominatie
om te worden verkocht.
De verzekering van de instrumenten ligt bij
het orkest en er is in het afgelopen verenigingsjaar een goede schakel gemaakt tussen
de gegevens van de vereniging en het orkest.
Het verzekerde bedrag van de instrumenten
van de Vereniging ligt op zo’n 8,4 miljoen
euro.
De opbrengst van de winkel lijkt lager uit te
vallen dan vorig seizoen. Dit komt doordat
er meer voorraad in de winkel is bijgekomen.
De vereniging heeft een groot bedrag aan liquide middelen. Dit komt doordat het orkest
heeft aangegeven de jaarlijkse projectbijdrage niet nodig te hebben in verband met de
ontvangst van een groot legaat. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de ANBI-status
van de vereniging, aangezien een ANBI niet
teveel geld mag oppotten.
Er wordt in het nieuwe seizoen een grote
bijdrage aan het orkest verwacht in verband
met het jubileumjaar in 2018. Daarover bij de
begroting meer.
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Bij de kortlopende schulden is een bedrag
voor de nieuwe flightcases van het orkest opgenomen. Dit is vlak voor het einde van het
verenigingsjaar 2016-2017 toegezegd en was
daarom nog niet overgemaakt voor het einde
van het boekjaar.
Wat betreft de vriendenwinkel is de samenwerking met de Doelen teruggedraaid tot
enkel de inkoop van de cd’s en merchandise.
De administratie is terug bij het bureau van
de vereniging.
De penningmeester geeft aan dat de contributiebijdragen niet zijn gestegen maar dat
de baten uit eigen fondsenwerving hoger
uit zijn gevallen dan begroot. Dit komt met
name door de extra bijdragen die leden doen
bovenop de contributie en erfenissen en legaten.
De heer Van Boven vraagt of de extra contributiebijdrage aftrekbaar is voor de belasting.
De penningmeester geeft aan dat daarvoor
een aparte regeling bestaat waarbij begunstigers via een akte voor vijf jaar een bedrag
vastleggen. Dit bedrag is volledig aftrekbaar
voor de belastingdienst.
Mevrouw Van der Spek vraagt hoe het kan
dat er nog een bedrag staat vermeld bij de
eenmalige kosten van de winkel nu de Doelen de administratie van de winkel niet meer
afhandelt. Dit betreft een nota die betrekking had op het seizoen 2015-2016. Er zullen
vanaf nu geen rekeningen meer komen.
Er zijn verder geen vragen en opmerkingen.

4. Notulen Algemene
ledenvergadering d.d. 26
september 2016.
De voorzitter merkt op dat de notulen van
de ALV op 26 september 2016 nog niet aan
de orde zijn geweest. Ook hierover zijn geen
vragen en opmerkingen waarmee de notulen
ongewijzigd worden goedgekeurd.

5. Verslag Financiële
Commissie
De heer Visser neemt het woord en leest het
verslag van de Financiële Commissie voor.
De heren Oosterloo en Wehmeijer zijn wegens andere verplichtingen niet bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig.
De statuten van de Vereniging bepalen onder
meer dat:
… de ledenvergadering de Financiële Commissie benoemt. De Financiële Commissie
kiest uit haar midden twee leden, die de controle van de accountant begeleiden. Tot hun
taak behoort het om, in overleg met de penningmeester en de controlerend accountant,
de omvang en richting van de accountantscontrole te bepalen en om de belangrijkste
bijeenkomsten met de accountant bij te wonen. De Commissie brengt jaarlijks verslag
uit van haar werkzaamheden aan de algemene vergadering, waarin de jaarrekening
wordt behandeld.
Het afgelopen verenigingsjaar is de Financiële Commissie eenmaal bijeen geweest in het
kader van de afsluiting van de jaarrekening.
In deze bijeenkomst op 4 september 2017
zijn de bevindingen van de controlerend accountant, het kantoor Visser & Visser, voortkomend uit de controle van de jaarrekening
over het boekjaar 2016/2017 van de vereniging besproken.
Daarnaast hebben de penningmeester en twee
leden van de financiële commissie een bijeenkomst gehad, waarin over de ANBI voorwaarden het beleidsplan inclusief het beleggingsbeleid van gedachten is gewisseld. Ook deze
bijeenkomst is zeer positief verlopen.
De vragen van de Financiële Commissie
zijn naar volle tevredenheid beantwoord,
het vorig boekjaar genoemde attentiepunt:
organisatie van het betalingsverkeer is door
de penningmeester afgerond. Het vorig jaar
eveneens genoemde attentiepunt van het
beheer van de instrumenten is voortvarend
opgepakt.
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De Financiële Commissie heeft verder geen
opmerkingen anders dan dat zij de penningmeester hartelijk wil danken voor het vele
werk dat hij het afgelopen boekjaar heeft verricht.
De Financiële Commissie stelt de vergadering voor om, onder grote dankzegging voor
zijn inspanningen, de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beleid over het
verenigingsjaar 2016/2017.
De ons getoonde balans per 30 juni 2017 van
de Vereniging heeft een post Totaal eigen
vermogen van € 2.536.359. het netto resultaat over het verenigingsjaar 2016/2017 blijkens de staat van Baten en Lasten bedraagt
€ 214.627. De penningmeester wordt bij acclamatie gedechargeerd.
De heer Van der Stok vraagt of de accountant
nog nieuwe aandachtspunten heeft. Die zijn
er niet aldus de heer Visser.

6. Decharge bestuur
Het bestuur wordt bij acclamatie gedechargeerd voor het in 2016-2017 gevoerde beleid.

7. Voorstel tot herbenoeming
van de Financiële
Commissie
De voorzitter stelt voor om de heren Visser,
Oosterloo en Wehmeijer te herbenoemen in
de Financiële Commissie.
Daarmee gaat de vergadering bij acclamatie
akkoord.

8. Herbenoeming Accountant
Het voorstel om ook volgend seizoen gebruik
te maken van de diensten van register accountantskantoor Visser & Visser krijgt de
instemming van de leden.

9. Begroting voor het
verenigingsjaar 2017-2018
De penningmeester loopt de begroting door.
Twee punten worden met name genoemd:
De inkomsten uit erfenissen en legaten wor-
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den lager begroot dan vorig jaar met 60.000
euro. Er zijn geen lopende legaten op dit moment.
In verband met het 100-jarig jubileum stelt
het bestuur voor om een bedrag van 250.000
op te nemen in de begroting.
Het bestuur stelt daarnaast voor de contributiebedragen voor het seizoen 2017-2018 niet
te verhogen.
De ALV stemt in met het voorstel om de contributie voor het seizoen 2017-2018 niet te
verhogen.
Mevrouw Van Baalen vraagt zich af of er
vanwege de ANBI status niet een substantiëler bedrag moet worden gegeven aan het
orkest.
De penningmeester legt uit dat er een basisdeel is van 250.000, bedoeld zodat als er geen
inkomsten zijn voor de vereniging deze nog
zeker twee jaar kan functioneren. Er is verder een bijdrage van 250.000 euro begroot
voor het jubileumjaar van het orkest. Dan is
er nog zo’n 400.000 tot 500.000 beschikbaar
voor het orkest en voor de aanschaf van instrumenten.
Mevrouw Van der Maas vraagt zich af of het
vermogen van de vereniging niet veel groter
is dan de eerder vermelde 1.000.000 euro.
De penningmeester beaamt dit, maar dat is
vermogen dat is vastgelegd in de doelstelling
waardoor dit geen problemen geeft voor de
ANBI-status.
De begroting wordt door de vergadering
goedgekeurd.

10. Aanpassing statuten
i.v.m. ANBI-status (bijlage
notitie en statuten)
De voorzitter geeft aan dat om aan de eisen
van een ANBI te voldoen de statuten op drie
punten moeten worden gewijzigd.
Er moet in de statuten worden opgenomen
dat het bestuur haar werk onbezoldigd verricht.
Er moet worden opgenomen dat de Vereni-
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ging geen winstoogmerk heeft.
Er moet worden vermeld dat bij het opheffen van de vereniging het vermogen naar een
ANBI gaat met een soortgelijke doelstelling.
De notaris van het orkest heeft een voorstel
tot statutenwijziging gedaan en deze is vergezeld door een notitie, meegestuurd met de
convocatie voor de ALV.
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De vergadering keurt het voorstel tot statutenwijziging goed en machtigt het bestuur om deze
wijziging tot stand te brengen.

11. Bestuurssamenstelling
Annemarie van Vliet heeft om haar moverende redenen haar werkzaamheden voor
het bestuur moeten stoppen. De voorzitter
bedankt haar voor haar werk en haar creativiteit, met name ook op het gebied van de ledenwerving. Annemarie heeft er verder voor
gezorgd dat met de komst van Maite Houwing en Caroline Hundepool het bestuur
drastisch in leeftijd is verlaagd. De voorzitter
bedankt Annemarie met een bos bloemen en
een presentje in de vorm van een waardebon.
Daarnaast neemt ook Nelly Hesse na twee
bestuurstermijnen afscheid van het bestuur.
Nelly is 13 jaar lang verantwoordelijk geweest voor de inleidingen en de organisatie
van overige activiteiten in de Doelen. Zij
heeft zich op het gebied van de inleidingen
altijd volop ingezet voor het belang van de leden, met name ook op het gebied van het niet
voor de inleidingen functionerende muziekplein. Er zal t.z.t. op gepaste wijze afscheid
worden genomen van Nelly Hesse.
De voorzitter stelt voor om Rein Buwalda te
benoemen als secretaris van de vereniging.
Er zijn geen tegenkandidaten en Rein wordt
bij acclamatie benoemd.
De penningmeester stelt voor om Peter Drion na zijn eerste termijn te herbenoemen in
de hoedanigheid van voorzitter. Er zijn geen
bezwaren en de voorzitter wordt bij acclamatie herbenoemd.

De voorzitter bedankt Onno Visser als lid
van de Financiële commissie met bloemen.
De voorzitter biedt ook Elly van der Spek en
Ingrid van Kessel, actieve vrienden, als blijk
van dank naar alle actieve vrienden een bloemetje aan.
- pauze –

12. Mededelingen van het
bestuur door de voorzitter
en van de orkest
Na de pauze stelt de voorzitter de aanwezige leden voor om Yannick Nézet-Séguin
te benoemen tot erelid van de Vereniging.
De aanwezige leden gaan hier graag mee akkoord.
Rein Buwalda neemt het woord en stelt zich
kort voor aan de aanwezige leden. Rein had
in zijn jeugd enkel jaren orgelles en hij was
een aantal jaren tuba-speler bij de harmonie.
In zijn werkzame leven werkte hij o.a. bij
de gemeente Rotterdam en vele jaren bij de
Postbank/ING als projectmanager.
Daarna stelt Olaf Croon, de nieuwe zakelijk
directeur van het orkest zich eveneens kort
voor aan de leden. Hij is sinds zes weken in
dienst bij het orkest en is dankbaar dat hij bij
de vergadering aanwezig mag zijn, wat dient
tot zijn ‘ lering en vermaak’.
Daarna presenteert Pim Halkes, marketingmanager bij het orkest, de activiteiten die het
orkest onderneemt in het jubileumjaar in
2018. Er is veel te beleven voor de trouwe vaste klanten maar ook voor de inwoners van de
stad. Variërend van een prachtige programmering met alle levende (oud) chef-dirigenten van het orkest, tot een jubileumboek,
een aangepaste website, een klanten dag op
11 maart met een optreden van een alumniorkest georganiseerd door Agnes Tönkö, het
jubileumconcert op 9 juni dat live gestreamd
wordt op het schouwburgplein, de aanwezigheid van diverse luisterstoelen in de stad, een
tournee in het teken van het jubileum, een
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nieuw jongerenprogramma ‘Mission Symphonic’ , een 100 jaar Gala. Tevens zullen er op
Radio 4 veel meer concerten van het RPhO te
horen zijn en zal het RPhO optreden tijdens
het bevrijdingsconcert 2018 op de Amstel.
Tot slot nodigt Pim Halkes alle aanwezigen
uit om een brochure mee te nemen van de Jubileumcruise die in maart 2018 zal gaan naar
Antwerpen.

13. Muzikaal intermezzo
verzorgd door hoboïst
Anja van de Maten en althoboïst Ron Tijhuis.

14. Afsluiting

Anja van de Maten vertelt als kind al vaak
naar de concerten van het RPhO te zijn geweest, waarbij ze altijd zeer aandachtig keek
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naar hoboïst Heinz Friesen. Later studeerde
ze bij hem op het conservatorium en kreeg ze
zelf een plekje in het orkest.
Ron Tijhuis speelt al sinds 1990 bij het orkest en hij vertelt graag nog even iets over
het leven van een hoboïst. Dat bestaat naast
het oefenen voor een groot deel uit het vervaardigen van rieten. Ron geeft samen met
Anja een demonstratie over hoe het maken
van rieten in zijn werk gaat.
Vervolgens spelen ze stukken van de componist Watson.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30
en dankt allen voor hun aanwezigheid.
Na de vergadering wordt er een glas gedronken op het nieuwe verenigingsjaar.
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