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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
Maandag 25 oktober 2021
 

1 Welkom door de voorzitter
2 Een korte terugblik: notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 25 oktober 2020  

(zie pagina 25)
 Redactioneel jaarverslag over het verenigingsjaar 2020-2021 (zie pagina 3)
3 Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 2020-2021 (zie pagina 11)
4 Verslag Financiële commissie
5 Decharge bestuur
6 Voorstel tot herbenoeming van de heren Oosterloo, Vehmeijer en Landmeter in de  

Financiële Commissie voor het verenigingsjaar 2021-2022
7 Voorstel tot herbenoeming van Visser & Visser BV tot accountant voor het  

verenigingsjaar 2021-2022
8  Begroting voor het verenigingsjaar 2021-2022 (zie pagina 14)
9 Mededelingen van het bestuur en directie van het orkest
10 Muzikaal intermezzo 
11  Vragen van Vrienden
12 Afsluiting
13 Glas drinken op het nieuwe verenigingsjaar 2021-2022 
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INLEIDING
Beste Lezer, 

Contact. Juist door het gemis ervan hebben 
wij allen in het afgelopen seizoen het belang 
van contact extra sterk ervaren. In dezelfde 
periode heeft de Vereniging Vrienden van 
het Rotterdams Philharmonisch Orkest zich 
steeds bewezen als aanjager van contact tus-
sen het orkest en het publiek in het algemeen 
en als onmisbare schakel voor de Vrienden in 
het bijzonder. Uitgedaagd door de beperken-
de maatregelen kwam het orkest met de ene 
vernieuwing na de andere. Op bescheidener 
schaal greep ook de Vriendenvereniging de 
omstandigheden aan als kansen voor nieuwe 
initiatieven, met als sprekend voorbeeld de 
online ontmoetingen met orkestmusici on-
der de noemer “Meet the Musician”. 

In dit jaarverslag legt het bestuur van de 
Vereniging verantwoording af over de ont-
wikkelingen van het afgelopen seizoen en de 
stappen die ondernomen zijn om de rol van 
steunpilaar van het orkest – ook in lastige 
omstandigheden – te blijven vormgeven. Ik 
ben trots op de reeks succesvolle activiteiten 
waarmee de Vereniging (potentiële) leden 
heeft geprikkeld, geïnspireerd en geënga-
geerd. Ik wil mijn medebestuurders, het 
secretariaat en alle betrokkenen bedanken 
voor hun wezenlijke bijdragen hieraan. Ik 
zie ernaar uit om zoveel mogelijk leden te 
mogen begroeten tijdens de Algemene Le-
den Vergadering – in levenden lijve, dan wel 
online – bij gelegenheid waarvan wij samen 
zullen proosten op ons geliefde Rotterdams 
Philharmonisch Orkest.

Hoogachtend,
Ken Gould, voorzitter

VRIENDENVERENIGING EN 
CORONACRISIS
De Vriendenvereniging is er om het orkest 
ondersteuning te bieden, in de breedste zin 
des woords. Tijdens de coronacrisis kreeg die 
verantwoordelijkheid een nieuwe dimensie. 
Het orkest was sterk benadeeld door de crisis 
en moest zoeken naar alternatieve manieren 
om het publiek te bereiken met zijn prachtige 
muziek. 

Ook de Vriendenvereniging heeft gezocht 
naar effectieve mogelijkheden om het orkest 
met het publiek in contact te brengen, omdat 
geen van onze normale publieksactivitei-
ten op de gebruikelijke manier kon worden 
uitgevoerd. Gelukkig zijn we erin geslaagd 
daarvoor digitale alternatieven aan te bie-
den. Daarover leest u verderop in dit jaarver-
slag meer. 

Met directie en leden van de staf van het or-
kest is regelmatig overleg gevoerd om elkaars 
activiteiten onderling te stemmen. Het or-
kest heeft zich voor de Vrienden herkenbaar 
weten te houden terwijl het er tegelijkertijd 
in slaagde om zich voor een breed publiek te 
profileren. Dat laatste wist het te realiseren 
door een aantrekkelijk, digitaal programma 
te bieden. Zo werden o.a. alle Beethoven-
symfonieën in kleine bezetting uitgevoerd 
(de 9de in uitgebreide bezetting). Ook was 
er een speciaal “Dichterbij” programma met 
tien onlineconcerten.
 
Uiteraard gaat er voor het publiek niets bo-
ven de live-ervaringen met het orkest in de 
zaal. Desondanks verdient de manier waar-
op het orkest erin is geslaagd het gebrek hier-
aan te compenseren alle lof. 

JAARVERSLAG 2020/2021 
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BESTUUR EN VERENIGING
Tijdens de Algemene Ledenvergadering  (ALV)
van maandag 26 oktober 2020 hebben wij 
afscheid genomen van bestuurslid en pen-
ningmeester Albert Veenstra. Hij heeft zijn 
taak gedurende zijn statutair reguliere ter-
mijn van zes jaar met grote accuratesse en 
naar volle tevredenheid uitgevoerd. Helaas 
was het voor hem, vanwege zijn drukke 
werkzaamheden, onmogelijk om die taak te 
continueren en zich te laten herbenoemen.

Tijdens diezelfde vergadering is Onno Ser-
vaas met algemene stemmen benoemd tot 
bestuurder en penningmeester als opvolger 
van Albert Veenstra. Na zijn inwerktijd naast 
Albert vorig jaar heeft hij zijn werk als pen-
ningmeester voortvarend opgepakt en is hij 
druk met het regelen van allerlei financiële, 
administratieve en ICT-zaken.

Onze adviseur met betrekking tot instru-
menten, mevrouw Geertje van der Linden, 
heeft ons het afgelopen jaar uitstekend bij-
gestaan met gespecialiseerd advies waar het 
ging om aanschaf en onderhoud van instru-
menten die wij ter beschikking stellen aan de 
musici van het orkest. 

Het bestuur had ook dit seizoen veelvuldig 
contact met de directie en de staf van het 
orkest. Onze voorzitter en penningmeester 
vergaderen op regelmatige basis met de di-
rectie om bij te praten over de meest pran-
gende vragen. Ook was er contact met de 
staf van de Doelen, onder meer over plan-
nen met betrekking tot de inrichting van de 
Vriendenwinkel en over fysieke beperkingen 
van onze activiteiten in verband met corona-
maatregelen.

Voor de binding met de Vrienden vervult de 
Vriendenwinkel normaliter een belangrijke 
rol. Helaas heeft de winkel het afgelopen 
jaar die rol niet kunnen vervullen. Het ziet 

ernaar uit dat de activiteiten het komende 
seizoen weer kunnen worden opgepakt.

Voor wat betreft het plan van een ontvangst-
balie, een zg. hospitality desk, in de hal en 
de foyer van de Doelen is het afwachten of 
en wanneer dit vorm zal krijgen. Mocht het 
zover komen dan zal de Vriendenvereniging 
graag de rol op zich nemen in het verwelko-
men, wegwijs maken en informeren van het 
publiek over het concert en de Vriendenver-
eniging.
 
Bij wijze van proef hebben enkele bestuurs-
leden en actieve vrienden vele tientallen 
Vrienden telefonische benaderd (zie voor 
meer details bij Actieve Vrienden).

Het bestuur neemt deel aan het Platform 
Vrienden Symfonische Orkesten Nederland 
waarin alle grote Nederlandse orkesten en 
het Groot Omroepkoor deelnemen. Er wor-
den onderling informatie en ‘best practices’ 
uitgewisseld over activiteiten in het belang 
van de orkesten en ledenwerving. Waar mo-
gelijk, brengen wij onze ervaringen in en 
profiteren we van zinvolle ontwikkelingen 
elders. Het Platform treedt ook soms naar 
buiten als belangenbehartiger en lobbygroep 
ten behoeve van de leden. Ons bestuur is 
erop gericht dat dergelijke externe com-
municatie altijd met instemming van onze 
eigen orkestdirectie verloopt. Het afgelopen 
seizoen zijn leden van het platform een keer 
(digitaal) bijeengekomen.
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nog steeds sprake van de nodige problemen. 
Daardoor is nog veel tijd van het secreta-
riaat nodig voor het realiseren van een be-
trouwbare administratie. Voor oplossingen 
stemmen Nadja en penningmeester Onno 
Servaas regelmatig af met de staf van het 
orkest en de leverancier van het systeem. 
Uitgangspunt daarbij blijft dat het systeem 
het voor het secretariaat en de orkeststaf mo-
gelijk moet maken om gezamenlijke acties 
te organiseren voor de Vrienden en andere 
concertbezoekers. 

Mede dankzij Nadja’s actieve en consistente 
aandacht voor achterstallige contributiebe-
talingen is er nauwelijks achterstand in de 
contributies.

ACTIEVE VRIENDEN
De Vriendenvereniging is heel blij met de in-
zet van de circa 25 Actieve Vrienden. In een 
normaal seizoen verzetten ze veel werk bij de 
activiteiten van de Vriendenvereniging, zo-
als in de winkel, bij de inleidingen, open re-
petities en muziekcursus. Zonder hen zou de 
vereniging haar werk maar moeilijk kunnen 
doen. Het is een hechte, enthousiaste groep 
waar allen steeds laten blijken dat ze samen 
de schouders eronder willen zetten. Zij zijn 
graag bereid elkaar te helpen en extra werk 
te verzetten.

Helaas moesten de Actieve Vrienden het 
afgelopen seizoen ervaren dat er nauwelijks 
activiteiten waren waarvoor zij zich konden 
inzetten. Tegelijkertijd konden zij wel hun 
functie als ‘vooruitgeschoven post’ van en 
voor alle Vrienden waarmaken. Samen met 
enkele bestuursleden hebben diverse Actieve 
Vrienden vele tientallen leden telefonisch be-
naderd om het contact binnen de vereniging 
levend te houden. Dit werd door de gebelde 
Vrienden zeer op prijs gesteld.

Lineke Smeels vervult een centrale rol met 

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
Ken Gould: Voorzitter (2018)* 
Onno Servaas: Penningmeester 
 (2020)*
Rein Buwalda: Secretaris/ 
 Inleidingen/ 
 Open repetities (2017)*
Maite Houwing: Ledenactiviteiten/ 
 Ledenwerving (2016)*
Rien van Genderen: Communicatie/ 
 Ledenactiviteiten   
 (2019)*
 
* Jaar van aanstelling

Geertje van der Linden is Adviseur Muziek-
instrumenten. 

In het komende seizoen gaat het bestuur op 
zoek naar versterking om te komen tot een 
betere taakverdeling. Daarvoor worden op-
roepen geplaatst in onze eigen communi-
catiemedia en op de website van Culturele 
Vacatures.

SECRETARIAAT
Sinds twee jaar is ons secretariaat in de capa-
bele handen van Nadja Bremer. Zij is een uit-
stekende spin-in-het-web en behartigt onze 
zaken richting orkest en leden. Zij is prag-
matisch en kan makkelijk tussen taken scha-
kelen zonder het overzicht te verliezen. Haar 
eerder genoten opleiding tot Data Protection 
Officer draagt enorm bij aan het managen 
van ledengegevens volgens de AVG-wet. 

Ook is zij via opleidingen en cursussen goed 
thuis in het nieuwe en vrij complexe databa-
sesysteem van het orkest en de vereniging. 
Onze ledenadministratie is opgenomen in 
een databasesysteem, waarin we naast het 
orkest een eigen gedeelte hebben. Hoewel de 
situatie ten opzichte van twee jaar geleden, 
waarbij twee systemen naast elkaar moes-
ten worden onderhouden, is verbeterd, is er 
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het opstellen van de roosters voor de inzet 
van Actieve Vrienden bij de inleidingen en 
in de winkel. Hoewel er dit jaar nauwelijks 
kans was om deze functie te vervullen, zijn 
wij blij dat Lineke in het komende seizoen dit 
werk zal voortzetten.
 
LEDENWERVING
De ledenwerving staat ieder jaar hoog op de 
agenda van het bestuur. Zoals bij veel cultu-
rele  instellingen en alle Vriendenverenigin-
gen van andere symfonieorkesten vergrijst 
ons ledenbestand en vergt het op peil houden 
van het ledenaantal enorme inzet. We zoe-
ken steeds samen met ons orkest naar wegen 
om hierin het tij te keren. 

Verheugend was dat de specifieke virtuele 
acties van het orkest tijdens de coronacrisis, 
zoals de succesvolle virtuele uitvoering van 
de Beethoven-symfonieën en de “Dichterbij” 
onlineconcerten, de Vriendenvereniging een 
aantal nieuwe (jongere) leden hebben opge-
leverd. Waar mogelijk koppelen we aan (di-
gitale) activiteiten een oproep om zich aan te 
melden als Vriend.

Met de actie “Werf een Vriend” werden le-
den opgeroepen om nieuwe Vrienden aan te 
melden. Dat leverde een cadeau op voor de 
aanmelder in de vorm van het boek “Alphons 
Diepenbrock” van Leo Samama, speciaal ge-
signeerd door de auteur. 

Het interesseren van jongeren voor klassieke 
muziek en het orkest en het aantrekken van 
jonge leden van de vereniging zijn een voort-
durend aandachtspunt, waarbij we samen 
met de Doelen en de staf van het orkest blij-
ven zoeken naar geschikte wegen.

PUBLICITEIT & COMMUNICATIE
Intrada
Het magazine Intrada is een belangrijk com-
municatiemiddel voor het orkest en de ver-

eniging. We hebben daarin een eigen inbreng 
voor nieuws en activiteiten van de Vrienden. 
In seizoen 2020-2021 werden drie edities 
uitgebracht. Omdat de seizoensprogramme-
ring van het orkest voortijdig moest worden 
stopgezet vanwege nieuwe coronamaatrege-
len, hadden de uitgaven niet de gebruikelijke 
omvang. De vaste dubbele pagina van de 
Vrienden bleef gehandhaafd en besteedde 
aandacht aan achtereenvolgens de scheidend 
penningmeester van de vereniging, de ver-
nieuwende online-initiatieven en de door de 
vereniging gefinancierde ombouw van een 
van de contrabassen. Daarnaast was er ook 
dit seizoen weer de gebruikelijke Vrienden-
pagina, met actueel nieuws en aankondigin-
gen uit de vereniging. Namens de vereni-
ging maakt Rien van Genderen, bestuurslid 
Communicatie, deel uit van de redactie. 

Nieuwsbrief
De digitale Nieuwsbrief van de vereniging 
beleefde in het seizoen 2020-2021 vijf edi-
ties. Ze bevatten aankondigingen van acti-
viteiten, zoals de onlinemuziekcursus van 
voorjaar 2021 en de nieuwe serie “Meet the 
Musician”, alsook berichten vanuit het se-
cretariaat. Elke Nieuwsbrief opent met een 
beschouwend voorwoord van de voorzitter 
van de vereniging. De Nieuwsbrief wordt 
verzonden aan alle digitaal bereikbare le-
den en wordt tevens op de website geplaatst.  

Website
De website www.vriendenrpho.nl is de cen-
trale informatiebron voor leden en belang-
stellenden. De sociale mediakanalen van 
de vereniging, Facebook en YouTube, heb-
ben een koppeling op de site. Er is ook een 
directe link met de website van het orkest, 
waarmee het dezelfde vormgeving deelt. De 
website informeert over de mogelijkheden 
voor ondersteuning van het orkest, het acti-
viteitenaanbod van de vereniging en actueel 
verenigingsnieuws. Via de site kunnen nieu-
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we leden zich aanmelden en kan een gratis 
abonnement op de Nieuwsbrief worden aan-
gevraagd. Ook wordt de meest recente editie 
van de Nieuwsbrief op de website geplaatst. Er 
is een directe link naar de concertagenda van 
het orkest; activiteiten zoals inleidingen zijn 
geïntegreerd onderdeel van diezelfde agen-
da. De website trok dit seizoen wekelijks ge-
middeld tussen de 1.000 en 1.100 bezoekers. 

Facebook
Het account op Facebook wordt vooral ge-
bruikt voor actueel nieuws. Het aantal vol-
gers stijgt gestaag en telt inmiddels ruim 
meer dan 500. Wanneer meerdere volgers 
een bericht verder verspreiden kan een veel-
voud aan personen worden bereikt, tot soms 
enkele duizenden. Facebook wordt ook als 
wervend middel ingezet. Men kan zich er di-
rect aanmelden als lid van de vereniging en 
ook als deelnemer aan activiteiten. Ook en-
kele tientallen leden van het orkest behoren 
tot de volgers.  

Videokanaal
Op YouTube heeft de vereniging een eigen 
videokanaal. Er worden films geplaatst die 

in opdracht van de Vrienden zijn gemaakt, 
zoals enkele concertinleidingen, de lezin-
genserie van Leo Samama over Diepenbrock 
en alle afleveringen van Meet the Musician.  

Externe media
Dit seizoen hebben we de stap gezet om ge-
bruik te maken van externe media. Als eer-
ste gebeurde dit met de digitale, Rotterdamse 
culturele nieuwsbrief Scheurmail, waarin we 
publiciteit maakten voor de serie Meet the 
Musician.

VRIENDENWINKEL 
De vriendenwinkel vormt een belangrijke 
activiteit van de vereniging. Natuurlijk als 
verkooppunt, maar ook als ontmoetingsplek 
voor Vrienden en andere bezoekers van het 
orkest. Helaas heeft de winkel het afgelopen 
seizoen geen enkele keer open mogen zijn.
We hebben een vaste groep van winkelmede-
werkers die altijd klaarstaan voor de winkel, 
ook wanneer onverwachte hulp nodig is.  De 
verwachting is dat de winkel het komende 
seizoen wel weer volop zal kunnen functio-
neren voor de verkoop en als ontmoetings-
plek. De Vriendenvereniging beschikt sinds 
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dit jaar over een nieuwe winkelbalie waarin 
de cd’s en andere koopwaar goed kunnen 
worden getoond. De Doelen overweegt een 
restyling van de winkelbalies, maar daar is 
nog geen beslissing over genomen. Thilde 
Rol is de coördinator van de Vriendenwin-
kel. Dit jaar had zij het ook rustig maar hope-
lijk zal ze volgend jaar weer actief zijn zodat 
alles dan weer dankzij haar inzet probleem-
loos verloopt. 

LEDENACTIVITEITEN 
Inleidingen 
De inleidingen vormen een van de kern-
activiteiten van de vereniging. Ze worden 
meestal goed bezocht (gemiddeld ca. 80 per-
sonen) en worden erg gewaardeerd. Voor het 
seizoen 2020-2021 waren voorafgaand aan 
33 concerten inleidingen gepland door 14 
inleiders in de Van Cappellenzaal in de Doe-
len. Helaas kon ten gevolge van de corona-
pandemie geen van deze fysieke inleidingen 
doorgang vinden. De reeds gecontracteerde 
inleiders moesten allen daarvoor worden af-
gezegd. Aan het begin van het seizoen heeft 
het orkest nog enkele keren een fysiek con-
cert gegeven en hebben een orkestlid (twee 
keer) en een externe inleider drie digitale in-
leidingen verzorgd die via onze site aan be-
langstellenden ter beschikking zijn gesteld.
Datzelfde gebeurde bij het concert van de 
9de symfonie van Beethoven op 31 de-
cember 2021 door een andere externe 
inleider. Voor volgend seizoen zijn in-
middels tientallen orkestleden en externe mu-
sicologen geëngageerd voor de inleidingen. 

Meet the Musician 
Het afgelopen seizoen is gestart met de digi-
tale serie “Meet the Musician” waarin twee 
orkestmusici worden geïnterviewd. Op die 
manier kunnen Vrienden en andere belang-
stellenden kennismaken met de achtergron-
den, muzikale voorkeuren, enzovoorts van 
de orkestmusici. Het geeft een goede kijk op 

de diversiteit aan musici en instrumenten in 
ons orkest. 

Er waren dit seizoen vier afleveringen. Mi-
chel Khalifa was de gespreksleider bij de eer-
ste drie afleveringen; de vierde werd geleid 
door radiopresentator Jet Berkhout. Bij alle 
sessies trad onze voorzitter op als host van 
de Zoom-bijeenkomsten en faciliteerde hij 
het vraag-en-antwoord-deel aan het einde 
van elke sessie. Zowel in het kwartier voor 
aanvang als na afloop was er ruimte voor 
informeel contact tussen de aanwezigen. De 
reacties van zowel de geïnterviewde orkest-
leden, de interviewers als toehoorders zijn 
heel enthousiast. Ook de opnames van de 
interviews, die achteraf te zien zijn op onze 
YouTube-kanaal, worden positief ontvangen. 
Gezien het succes en nog veel belangstelling 
van orkestleden om eraan mee te doen conti-
nueren wij deze sessies het komende seizoen.

Museumconcerten
Tot 2019 is jaarlijks samen met de Vrien-
den van Museum Boijmans van Beunin-
gen een aantal kamermuziekconcerten op 
zondag in het museum georganiseerd. Het 
museum blijft echter in de komende jaren 
gesloten vanwege een langdurige en in-
grijpende verbouwing. De kamermuziek-
concerten zijn nu dus niet mogelijk; deze 
activiteit is daarom voorlopig gestaakt en 
staat niet meer op onze website. Mochten 
mogelijkheden tot samenwerking met an-
dere musea of organisaties zich voordoen, 
zullen wij ze vanzelfsprekend overwegen.   

Cursus Muziekverdieping 
Omdat het orkest al vroeg in het najaar 
moest afzien van de uitvoering van concer-
ten, kon de jaarlijkse cursus Muziekverdie-
ping geen doorgang vinden op de normale 
wijze. Twee alternatieven zijn hiervoor in 
de plaats gekomen.  In januari en februari 
2021 hield Michel Khalifa speciaal voor de 
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LEDENAANTALLEN
Bestand van leden en begunstigers

 per 30 juni 2021 per 30 juni 2020
Leden 2.181 2.487
Medeleden 628 682
Persoonlijk begunstigers 81 72
Young Friends 9 13

 2.899 3.254

Vrienden twee online-bijeenkomsten met als 
onderwerp “Het symfonieorkest”. Uitvoerig 
werd de ontwikkeling van orkesten door de 
eeuwen heen behandeld. De cursus trok een 
honderdtal belangstellenden.

Daarnaast stelde Leo Samama een driede-
lige film samen over het leven en werk van 
Alphons Diepenbrock, de componist wiens 
honderdste sterfdag dit jaar werd herdacht. 
De serie is op het YouTube kanaal van de 
Vrienden geplaatst en ook via een koppeling 
op onze website te vinden.
 
Rondleidingen in de Doelen
Ook dit seizoen heeft de Vriendenvereniging 
geen rondleidingen in de Doelen georgani-
seerd.  De Doelen is een architectonisch inte-
ressant gebouw. Mogelijk dat deze activiteit 
in de toekomst opnieuw wordt opgepakt.   

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 or-
kest zich op een uitvoering voorbereidt.  
Voor het seizoen 2020-2021 had de Vrien-
denvereniging bezoek aan vier open repeti-
ties gepland. Helaas kon geen daarvan door-
gang vinden. Voor de open repetities bestaat 
altijd veel waardering onder de Vrienden. 
We zullen ze dan ook het komende jaar weer 

gaan organiseren wanneer dat mogelijk is.  
In het afgelopen jaar waren drie Meet &  
Greet-sessies met Lahav Shani, Yannick 
Nézet-Séguin en Valery Gergiev gepland. 
Helaas konden ook die niet doorgaan. In 
het komende seizoen zullen we weer Meet & 
Greet sessies organiseren.

Vriendenreis
Het afgelopen jaar konden ook geen Vrienden- 
reizen worden georganiseerd. Dat pakken we 
het komende seizoen ook weer op.

INSTRUMENTEN
Op het gebied aanschaf, beheer en onder-
houd van instrumenten werkt de vereniging 
nauw samen met het orkest. Dagelijks be-
heer van de instrumenten en de activiteiten 
rondom onderhoud, reparatie en revisie lig-
gen volledig bij het orkest; de vereniging is 
betrokken als financier. Wat de aankoop van 
instrumenten betreft is het orkest steeds de 
initiator. De vereniging is financier en be-
oogd eigenaar. 

Er is dankbaar gebruik gemaakt van de des-
kundigheid van onze adviseur op dit gebied, 
Geertje van der Linden. Voor de verdere in-
formatie over de instrumenten wordt verwe-
zen naar het gedeelte daarover in het financi-
ele deel van het jaarverslag hieronder.
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HET VERSLAGJAAR
Ook het seizoen 2020/2021 was opnieuw 
een bijzondere periode door de coronapan-
demie. Zo vond het contact met de Vrien-
den hoofdzakelijk virtueel plaats en konden 
geen fysieke bijeenkomsten georganiseerd 
worden. Maar ook in financiële zin was het 
een bijzonder jaar voor de Vereniging. Zo 
moest bijvoorbeeld de winkel gesloten blij-
ven, waardoor er geen inkomsten waren en 
er was geen aanvraag voor een bijdrage aan 
het Gergiev Festival aangezien de editie van 
september 2020 door de coronacrisis niet is 
doorgegaan. Wel is een rechtstreekse bijdrage 
aan het orkest ad € 75.000 gedaan. De baten 
zijn echter in dit seizoen aanzienlijk gestegen 
ten opzichte van de vorige periode. Wij zijn 
namelijk verheugd met een erfstelling, ad  
€ 600.000 waarvan voorlopig een voorschot 
ad € 450.000 is uitbetaald en daarnaast een 
legaat ad totaal € 3.000. Dit nog naast de 
giften, die wij nog voor een totaalbedrag ad  
€ 100.000 mochten ontvangen. 
Daarnaast zijn de opbrengsten uit contribu-
ties zijn hoger dan verwacht. Dit is te danken 
aan de verhoging van de contributie, die per 
1 juli 2020 is doorgevoerd en door de uitge-
breide nabelacties, die ook dit seizoen weer 
hebben plaatsgevonden. 
De kosten voor beheer en administratie wa-
ren in lijn met het budget en er waren geen 
bijzonderheden. Dit betreft voornamelijk de 
personele kosten, kosten van administratie,  
accountantskosten en  kosten automatisering.  
Zoals in het vorige seizoen afgesproken, is 
het orkest de centrale bruiklener van het 
instrumentarium van de Vereniging. Het 
neemt de plichten op zich om de instrumen-
ten te verzekeren en eisen te stellen aan de 
gebruikers over het gebruik. Hiermee is de 
omvangrijke administratie van de bruikle-
nen met individuele orkestleden verleden 

tijd. Over de financiële verantwoordelijkheid 
voor klein onderhoud, reparaties en aanpas-
singen aan instrumenten is afgesproken, dat 
die weliswaar bij de Vereniging blijft, maar 
dat het orkest in eerste instantie bepaalt wat 
er moet gebeuren en welke zaken prioriteit 
krijgen. Hiermee wordt tevens bereikt dat 
normale vergoedingen die de musici direct 
krijgen voor verbruikszaken als rieten en 
snaren ook daadwerkelijk daarvoor worden 
aangewend. De Vereniging wordt bij de be-
sluitvorming rondom groot onderhoud, aan-
kopen en vervangingen van instrumenten 
eerder betrokken, maar speelt daarbij vooral 
de rol van financier. 
In dit seizoen is alleen een althobo voor Ron 
Tijhuis aangeschaft. Het oude instrument 
is verkocht. Dit geldt ook voor de hobo van  
Karel Schoofs, waarvoor naar verwachting 
dit seizoen een nieuw instrument wordt 
aangeschaft. Omdat André Heuvelman het  
orkest gaat verlaten, is het blaasinstrument 
dat hij in gebruik had door hem overgeno-
men.
De Vereniging heeft een treasury-beleid, dat 
bestaat uit het aanhouden van direct op-
neembare tegoeden. Er is een beperkte be-
legging, maar geen actief beleid om nieuwe 
beleggingen aan te gaan. De liquiditeiten zijn 
zoveel mogelijk verdeeld over de bestaande 
rekeningen om daarmede negatieve rente te 
voorkomen. Door de verdere daling van de 
bedragen waarboven negatieve rente moet 
worden betaald zal het in het nieuwe seizoen 
niet meer mogelijk zijn negatieve rente te 
vermijden. De Vereniging streeft ernaar om 
het saldo van de liquide middelen niet te veel 
te laten oplopen. Het saldo dient voldoende 
te zijn om de kosten van twee seizoenen te 
kunnen dragen en op onverwachte, grote in-
strumentaankopen te kunnen ingaan.

FINANCIEEL JAARVERSLAG
Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest
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KENGETALLEN
De volgende kengetallen geven een globaal inzicht in de financiële 
resultaten van de Vereniging:

 2020/2021 2019/2020
Bestedingen aan de doelstelling als 
% van de baten * 12,7% 53,7%
Bestedingen aan de doelstelling als 
% van de contributies * 79,3% 109,4%
Kosten van eigen fondsenwerving als 
% van de baten van eigen fondsenwerving        0,1% 1,4%

*: exclusief de uitgaven voor fondsen/ledenwerving, beheer en admini-
stratie en geactiveerde instrumenten.

DE TOEKOMST

De begroting voor 2021/2022 omvat de regu-
liere kostenposten. De contributie-opbreng- 
sten worden iets lager begroot voorname-
lijk door een verwachte daling van het le-
denaantal. Onder de schenkingen is onder 
andere een bedrag opgenomen, dat wij nog 
verwachten uit de afwikkeling van de erf-
stelling uit het vorige seizoen. Het bestuur 
van de Vereniging plant een gesprek met het 
bestuur van het Philharmonisch Fonds om 
te spreken over mogelijke gezamenlijke in-
strumentaankopen, die het budget van de 
Vereniging te boven gaan.   
De beheerkosten vertonen een lichte stijging, 
omdat wij vanwege de erflating extern advies 
inhuren. Daarnaast wordt verwacht, dat er 
nog extra uitgaven komen op ICT-gebied om 

daarmede de administratieve verweking nog 
verder te automatiseren en zullen er dit sei-
zoen hopelijk weer meer activiteiten georga-
niseerd kunnen worden.
Wij blijven als Vereniging het orkest volop 
steunen. Om onze bijdrage aan het orkest 
reëel op peil te houden, moeten de inkom-
sten op peil blijven. We stimuleren daarom 
de leden om meer bij te dragen dan de mini-
mumcontributie. Daarnaast is ook de moge-
lijkheid van directe incasso weer in gebruik 
genomen. In samenwerking met het orkest 
zullen we onze leden nader informeren over 
de testamentaire mogelijkheden tot schen-
king aan de vereniging en het orkest. 

Rotterdam, 15 september 2021.

Dit betekent dat door de goede liquiditeits-
positie voldoende mogelijkheden zijn om in- 
strumenten aan te kopen. Met het RPhO is 
overleg om tot een investerings- respectieve-
lijk vervangingsplan voor de instrumenten te  
komen en over de rol die de vereniging 
hierbij kan spelen. De regels en eisen aan 
verenigingen en stichtingen worden door 
de overheid steeds verder aangescherpt. Zo 
moeten dit jaar de financiële gegevens in een 
standaardformat separaat worden aangele-

verd aan de Belastingdienst. Wij houden de 
ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, 
maar voldoen volledig aan de bestaande en 
nieuwe eisen die per 1 juli 2021 worden ge-
steld. Onderaan de streep resulteert een 
positief resultaat van € 709.874. Dit saldo is 
toegevoegd aan de overige reserves. Door het 
behaalde resultaat nam het eigen vermogen 
met eenzelfde bedrag toe. Solvabiliteit, liqui-
diteit en financiële positie van de vereniging 
zijn gezond.
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ACTIVA 30 juni 2021  30 juni 2020

Materiële vaste activa  
3.1. Instrumenten  1.696.930  1.696.930
  
Financiële vaste activa  
3.2. Leningen    220  1.094
  
Totaal  1.697.150  1.698.024
  
3.3. Beleggingen  62.183  57.848
3.4. Voorraden  1.000  1.000
3.5. Vorderingen en overlopende activa  227.003  78.404
3.6. Liquide middelen    1.145.333  619.493

Totaal  1.435.519 756.745
  
Totaal activa  3.132.669  2.454.769
  
  
PASSIVA  
  
3.7. Reserves  
 Overige reserves  2.838.148  2.128.274
  
3.7. Fondsen  
 Instrumentenfonds  281.815 281.815
  
Totaal eigen vermogen  3.119.963  2.410.089
  
3.8. Kortlopende schulden  12.706  44.680
  
Totaal passiva  3.132.669  2.454.769

BALANS PER 30 JUNI 2020

NB De nummers verwijzen naar de paragraaf in de toelichting waar de betreffende 
post nader wordt gespecificeerd.  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN VOOR HET SEIZOEN 2020/2021  
EN BEGROTING

  Resultaat Resultaat Begroting Begroting
  2020/2021 2019/2020 2021/2022 2020/2021
BATEN 
Baten uit eigen fondsenwerving
4.1. Contributies 141.229 128.527   130.000 130.000
4.2. Giften, legaten en erfstellingen 703.781 100.239 80.000 580.000
     
  845.010 228.766 210.000 710.000
     
4.3. Baten uit beleggingen 5.313 -426 0 0
     
4.4. Resultaat winkel  0 2.614 1.000 1.000
     
4.5. Vergoeding  
 bruikleen instrumenten 30.846 31.095 31.000 31.000 
  
  36.159 33.283 32.000 32.000
     
Som der baten 881.169 262.049 242.000 742.000

LASTEN
Besteed aan doelstelling
4.6. Projecten RPhO 75.000 98.800 90.000 75.000
4.7.  Instrumenten 4.872 2.278 10.000 10.000
Ledenactiviteiten 4.995 8.513 10.000 10.000
Intrada/ledencommunicatie 27.069 31.065 32.000 32.000

  111.936    140.656  142.000     127.000
 
Kosten eigen fondsen-/ledenwerving 357 3.178 5.000 5.000
     
4.9. Kosten beheer en administratie 59.002 76.322 70.000 60.000
     
  171.295 220.156 217.000 192.000
     
Netto resultaat 709.874 41.893 25.000 550.000
     
Resultaatbestemming
Mutatie instrumentenfonds 0 1.000 0 500.000
Dotatie/onttrekking overige reserves 709.874 40.893 25.000 50.000
     
  709.874 41.893 25.000 550.000
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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 be-
vorderen. De zetel van de Vereniging is Rot-
terdam. De Vereniging is ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel onder nummer 
40342041. 

1.2. Bestuur
De leden van het bestuur van de Vereniging 
gedurende het verslagjaar treft u elders aan 
in het bestuursverslag. 
Leden van het bestuur ontvangen geen be-
zoldiging voor hun activiteiten.

1.3. Fiscaliteit
De vereniging is erkend als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN-
nummer is 808340827.

2. WAARDERINGSPRINCIPES

2.1. Algemeen
De waarderingsprincipes en presentatie van 
de jaarrekening is in overeenstemming met 
Richtlijn c2 voor kleine fondsenwervende 
organisaties van de Raad voor de Jaarver-
slaggeving. 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 Mecenasfonds 
overgedragen aan het Philharmonisch Fonds. 
De bestaande activa zijn achtergebleven bij 
de Vereniging. De activa en passiva en het 
vermogen van het Mecenasfonds worden in-
tegraal in de jaarrekening opgenomen. 

TOELICHTING

2.3. Instrumenten
Instrumenten met een lange levensduur, die 
hun waarde behouden, worden gewaardeerd 
tegen kostprijs. Dit betreft strijkinstrumen-
ten en fagotten. Er vinden geen afschrijvin-
gen 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 ver-
koop ten gunste van het resultaat gebracht.

2.4. Effecten
Ter beurze genoteerde effecten worden ge-
waardeerd tegen beurskoers. Gerealiseerde 
en ongerealiseerde koersresultaten worden 
opgenomen in de staat van baten en lasten.

2.5. Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen kost-
prijs, onder aftrek van een voorziening voor 
incourant.

2.6. Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen no-
minale waarde, onder aftrek van een voor-
ziening voor dubieuze vorderingen.

2.7. Overige
Alle overige activa en passiva worden ge-
waardeerd tegen nominale waarde

2.8. Reserves en fondsen
Alle resultaten worden opgenomen in de re-
kening van baten en lasten. Dotaties of ont-
trekkingen aan reserves en fondsen worden 
verantwoord als resultaatbestemming.

2.9. Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend aan de 
periode waarop ze betrekking hebben.
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3. SPECIFICATIES BALANS

3.1.1. Instrumenten
Er zijn dit jaar geen te activeren instrumenten aangeschaft. 

3.1.2. Instrumenten, verzekerde waarden
De verzekerde waarde van alle instrumenten die via de Vereniging aan het orkest ter beschik-
king worden gesteld is per 30 juni 2021 en 30 juni 2020 als volgt:

  2020/2021 2019/2020
   
Geactiveerde strijk- en blaasinstrumenten 3.190.158 3.021.200
Niet geactiveerde blaasinstrumenten        408.519 511.436
Niet geactiveerde slagwerkinstrumenten en harpen 252.121 257.872
Overige 33.802 33.734
   
Totaal Vereniging 3.884.600 3.824.242
    
Instrumenten in bruikleen 7.594.000 7.574.000
   
Totaal verzekerde waarde        11.478.600 11.398.424
   

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:

  2020/2021 2019/2020
   
Saldo, begin van het jaar 1.094 11.419
Bij: uitbreiding lening - -
Af: aflossingen                 874 10.325
   
Saldo, eind van het jaar 220  1.094
   

3.3. Beleggingen
Beleggingen betreffen ter beurze genoteerde effecten. De mutaties in deze post bestaan uitslui-
tend uit ongerealiseerde waardeveranderingen.
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3.4. Voorraden
De voorraad is gebaseerd op een telling in de winkel per 31 december 2019 en aanvullende 
verkoopinformatie. Na februari 2020 zijn er geen verkopen meer geweest in de winkel. Ar-
tikelen in de voorraad zijn gewaardeerd op kostprijs. In de waardering is een voorziening 
opgenomen voor incourante voorraden. De voorziening is per 30 juni 2021 € 12.335 (vorig 
seizoen idem).

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

  2020/2021 2019/2020
   
Instrumentenverhuur 76.176 37.624
Philharmonisch Fonds - 40.000
Overige vorderingen en overlopende activa 827   780
Te verwachten erfstellingen 150.000 -
   
 Saldo, eind van het jaar 227.003  78.404
   

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 resul-
taatbestemming. De overige reserves vertegenwoordigen het vrije vermogen van de vereni-
ging. Het instrumentenfonds representeert het voor de aanschaf van instrumenten beschik-
bare saldo van specifiek voor dat doel aangemerkte schenkingen en giften. 

Het verloop van het instrumentenfonds is als volgt:

  2020/2021 2019/2020
   
Saldo, begin van het jaar          281.815 280.815
Bij: toevoegingen uit saldo baten en lasten - 1.000
Af: onttrekkingen - -
   
Saldo, eind van het jaar 281.815 281.815
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Het verloop van de overige reserves is als volgt: 

  2020/2021 2019/2020
   
Saldo, begin van het jaar          2.128.274 2.087.381
Bij: toevoegingen uit saldo baten en lasten 709.874  40.893
Bij: toevoeging uit instrumentenfonds - -
   
Saldo, eind van het jaar 2.838.148 2.128.274
   

3.8. Kortlopende schulden
De samenstelling van de kortlopende schulden is als volgt:

  2020/2021 2019/2020
   
Overige kortlopende schulden 12.644 40.130
BTW nog te betalen 62 4.550
   
 Saldo, eind van het jaar 12.706 44.680
   

4. SPECIFICATIES STAAT VAN BATEN EN LASTEN

4.1. Contributies
Contributies, en ledenaantallen, per jaareinde waren als volgt:

  2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020
     
  # leden # leden € €
     
Leden 2.809 3.169 135.905 122.222
Begunstigers 81 72 5.238 5.980
Jeugdleden 9 13 86 325
     
  2.899 3.254 141.229 128.527
     



    JAARVERSLAG 2020/2021    VRIENDEN ROTTERDAMS PHILHARMONISCH ORKEST   19

4.2. Giften legaten en erfstellingen
De samenstelling van deze post is als volgt:

  2020/2021 2019/2020
    
Leden 97.194 36.984
Niet-leden 3.587 7.312
Giften ten aanzien van legaten en erfstellingen 603.000 55.943
     
  703.781 100.239
   

4.3. Baten uit beleggingen
Deze baten bestaan uit rente en ongerealiseerde koersresultaten.

4.4. Resultaat winkel
De winkel is dit seizoen niet actief geweest. De omzet en marge van de winkel was daardoor 
nihil.

4.5 Vergoeding bruikleen instrumenten
Dit betreft de vergoeding die aan het orkest berekend wordt voor het gebruik van de instrumen-
ten van de vereniging. Deze vergoeding wordt berekend als 1,5% over de aankoopwaarde van de 
instrumenten die na de invoering van het BTW-regime door de vereniging zijn gekocht. 

4.6. Projecten RPhO
De vereniging ondersteunt het orkest met algemene middelen en bij bijzondere projecten.  
Dit jaar bestond de bijdrage uit: 

  2020/2021 2019/2020
   
Jaarlijkse bijdrage orkest 75.000 75.000
Bijdrage muziekbibliotheek - 8.800
Bijdrage Gergiev Festival 2019 - 15.000 
   
  75.000 98.800
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4.7. 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:

  2020/2021 2019/2020
   
Aanschaf vibrafoon - 4.463
Aanschaf althobo 10.256 -
Verkoop hoorn - -1.200
Inruil vibrafoon - -2.400
Verkoop Althobo -6.000 -
Verkoop hobo -2.479 -
Verkoop trompet -1.015 
Onderhoud 4.110 1.415
Aan- en verkoopkosten - -
   
  4.872 2.278
   

4.8. Ledenactiviteiten
In deze post zijn de kosten begrepen van de ledenactiviteiten, te weten de inleidingen en de 
muziekcursus.
Dit seizoen betreft dit hoofdzakelijk kosten voor virtuele bijeenkomsten en activiteiten. De 
opbrengsten en kosten van de diverse activiteiten in het verslagjaar kunnen als volgt worden 
weergegeven (een negatief bedrag wijst op een bate):

  2020/2021   2019/2020
     
  Opbrengsten Kosten Resultaat Resultaat
     
Inleidingen - 4.995 4.995  9.126
Muziekcursussen - - - -613
     
  - 4.995 4.995  8.513
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4.9. Kosten beheer en administratie
De samenstelling van deze kosten is als volgt:

  2020/2021 2019/2020  
   

Personele kosten 38.941 45.101
Bestuurskosten 3.236 4.199
Accountants-, advies-, automatisering-, 
porti en overige kosten 16.825 27.022
   
  59.002 76.322  
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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 2020 tot en 
met 30 juni 2021

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening voor het jaar 
eindigend op 30 juni 2021 van de Vereniging 
Vrienden van het Rotterdams Philharmo-
nisch 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 2021 en van het resultaat over de 
periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 
in overeenstemming met de in Nederland 
geldende Richtlijn c2 voor kleine Fondsen-
wervende organisaties van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 30 juni 2021;
2. de staat van baten en lasten over het sei-

zoen 2020/2021; 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 vol-
gens het Nederlands recht, waaronder ook 
de Nederlandse controlestandaarden vallen. 

Onze verantwoordelijkheden op grond hier-
van zijn beschreven in de sectie 'Onze ver-
antwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de Vereniging 
Vrienden van het Rotterdams Philharmo-
nisch Orkest zoals vereist in de Verordening 
inzake de onafhankelijkheid van accoun-
tants bij assurance-opdrachten (ViO) en an-
dere voor de opdracht relevante onafhanke-
lijkheidsregels in Nederland. Verder hebben 
wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen con-
trole-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 controlever-
klaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, diebestaat uit:
 - Het bestuursverslag (jaarverslag
  2020/2021 – financieel jaarverslag)
 - De overige gegevens

Op grond van onderstaande werkzaamhe-
den zijn wij van mening dat de andere infor-
matie 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 an-
derszins, overwogen of de andere informa-
tie materiële afwijkingen bevat. Met onze 
werkzaamheden hebben wij voldaan aan de 
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vereisten in de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde 
diepgang als onze controlewerkzaamheden 
bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het op-
stellen van de andere informatie, waaronder 
het bestuursverslag en de overige gegevens 
in overeenstemming met Richtlijn c2 voor 
kleine Fondsenwervende organisaties van de 
Raad voor de Jaarverslaggeving.

C. Beschrijving van 
verantwoordelijkheden 
met betrekking tot de 
jaarrekening

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 Richtlijn c2 voor kleine 
Fondsenwervende organisaties van de Raad 
voor de Jaarverslaggeving. 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 ven-
nootschap te liquideren of de bedrijfsacti-
viteiten 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.

Onze verantwoordelijkheden 
voor de controle van de jaar-
rekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig 
plannen en uitvoeren van een controleo-
pdracht dat wij daarmee voldoende en ge-
schikte controle-informatie verkrijgen voor 
het door ons af te geven oordeel.

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.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van 
fraude of fouten en zijn materieel indien re-
delijkerwijs kan worden verwacht dat deze, 
afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen 
die gebruikers op basis van deze jaarreke-
ning nemen. De materialiteit beïnvloedt de 
aard, timing en omvang van onze contro-
lewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons 
oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole pro-
fessioneel kritisch uitgevoerd en hebben 
waar relevant professionele oordeelsvor-
ming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, ethische 
voorschriften en de onafhankelijkheidsei-
sen. 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 con-
trolewerkzaamheden en het verkrijgen 
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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 
sprake zijn van samenspanning, vals-
heid 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 con-
trole met als doel controlewerkzaamhe-
den 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 in-
terne beheersing van de entiteit;

- het evalueren van de geschiktheid van 
de gebruikte grondslagen voor financi-
ele 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 ge-
hanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van 
de verkregen controle-informatie vast-
stellen of er gebeurtenissen en omstan-
digheden 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 vestigen op 
de relevante gerelateerde toelichtingen 
in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze ver-
klaring aanpassen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze con-
troleverklaring. Toekomstige gebeur-
tenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een onderneming 

haar continuïteit niet langer kan hand-
haven;

- het evalueren van de presentatie, struc-
tuur en inhoud van de jaarrekening en 
de daarin opgenomen toelichtingen; en

- het evalueren of de jaarrekening een ge-
trouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance 
belaste personen onder andere over de ge-
plande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit 
onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortko-
mingen in de interne beheersing.

Gouda, 5 oktober 2021

Visser & Visser Audit en Assurance B.V.

A. Plug RA
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Maandag 26 oktober 2020
Virtuele bijeenkomst via Zoom

Aanwezig: Ken Gould, Albert Veenstra, Maite Houwing, Rien van Genderen, Onno Servaas 
(gast), Nadja Bremer + circa 65 leden.

Agenda

1. Welkom door de voorzitter
2. Een korte terugblik: Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 21 oktober 2019
 Redactioneel jaarverslag over het verenigingsjaar 2019-2020
3. Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 2019-2020
4. Verslag Financiële commissie
5. Decharge bestuur
6. Voorstel tot herbenoeming van de heren Oosterloo, Vehmeijer in de Financiële Com-

missie en voorstel tot benoeming van de heer De Landmeter in de Financiële Commis-
sie voor het verenigingsjaar 2020-2021

7. Voorstel tot herbenoeming van Visser & Visser BV tot accountant voor het verenigings-
jaar 2020-2021

8. Bestuurssamenstelling: penningmeester Albert Veenstra heeft de reguliere termijn van 
6 jaar vervuld en maakt vanwege zijn drukke werkzaamheden geen gebruik van de mo-
gelijkheid tot herbenoeming. Het bestuur stelt voor de heer Onno Servaas te benoemd 
als bestuurslid in de rol van penningmeester

9. Begroting voor het verenigingsjaar 2020-2021
10. Mededelingen van het bestuur en van de directie van het orkest
11. Muzikaal intermezzo
12. Kennismaken met de heer Onno Servaas, (beoogd) nieuw bestuurslid/penningmeester
13. Vragen van Vrienden
14. Afsluiting

Verslag ALV van de Vereniging Vrienden van 
het Rotterdams Philharmonisch Orkest
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1. Welkom door de voorzitter
De voorzitter geeft een aantal instructies 
voor het gebruik van Zoom. Het jaarverslag 
wordt via de chat verspreid. Namens het be-
stuur van Vereniging Vrienden RPHO heet 
Ken Gould alle aanwezigen van harte wel-
kom. 
Een speciaal welkom voor de directie, Ge-
orge Wiegel, en Jaap Lampe, zakelijke direc-
teur a.i. 
Beide heren zullen later in de vergadering 
de aanwezige leden toespreken. Eveneens 
een speciaal welkom voor oud-bestuurslid 
Frits Gompen en de heren van de financi-
ele commissie en beoogd nieuwe lid van die 
commissie. Tot slot een warm welkom voor 
alle vrienden, waaronder een aantal actieve 
vrienden.
Er zijn twee huishoudelijke mededelingen:
1. Agendapunten 8 en 9 zullen in omge-

keerde volgorde worden behandeld;
2. Bestuurslid Maite Houwing is niet aan-

wezig; zij is arts in het Erasmus Medisch 
Centrum en in verband met een aan-
tal zieke collega’s is haar gevraagd een 
dienst over te nemen. Vanzelfsprekend 
heeft het bestuur van de Vereniging 
Vrienden RPhO daarvoor alle begrip.

2. Een korte terugblik: Notulen 
Algemene Ledenvergadering 
d.d. 21 oktober 2019. Redac-
tioneel jaarverslag over het 
verenigingsjaar 2019-2020.
De Voorzitter vraagt of iemand inhoudelijke 
opmerkingen heeft over de notulen van de 
Algemene Ledenvergadering van 2019. De 
Voorzitter deelt mee dat het aantal aanwe-
zigen zoals vermeld in de notulen aangepast 
zal worden. Het verslag wordt bij acclamatie 
goedgekeurd en vastgesteld.
De Voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn 
over het Redactioneel jaarverslag. Deze zijn 
er niet.
De Voorzitter licht vervolgens enige high-

lights uit het jaarverslag kort toe.
Het orkest is 102 jaar oud. 2020 is een jaar 
zoals nooit eerder: de directie zal daar later 
in deze vergadering ongetwijfeld op ingaan. 
Voor de Vereniging Vrienden RPhO – die in-
middels 85 jaar bestaat - is dit jaar eveneens 
anders dan anders. 
In het afgelopen seizoen is de ledenadmini-
stratie overgegaan naar een nieuw systeem, 
waren meer aanmeldingen dan ooit voor de 
Muziekcursus en is een ledenenquête plaats-
gevonden die door een groot aantal leden is 
ingevuld. 
RPhO was tijdens deze coronatijd het eerste 
orkest ter wereld dat een digitaal stuk de we-
reld instuurde: Ode aan die Freude. De Ver-
eniging Vrienden RPhO heeft eveneens een 
aantal virtuele initiatieven ontplooid. 
Afgelopen seizoen vond een aantal verande-
ringen in de bestuurssamenstelling plaats. 
Rien van Genderen is nu bestuurslid com-
municatie. Maite Houwing bekleedt inmid-
dels als enige de bestuurspositie Vriendenac-
tiviteiten. Nadja Bremer is sinds oktober de 
nieuwe secretariaatsmedewerker. Zij is een 
grote aanwinst voor de Vereniging; zij is 
vasthoudend en proactief, heeft een Rotter-
damse werkmentaliteit.
De Actieve Vrienden zijn en blijven een trou-
we groep leden. Lineke Smeels bedanken we 
wederom voor het maken van de roosters 
voor zowel de winkelbezetting als de inlei-
dingen.
De daling van het ledental is beperkt tot min- 
der dan 1,5%.
De ledenactiviteiten zijn uitgebreid: de Mu-
ziekcursus met docenten Michel Khalifa en 
Leo Samama werd goed bezocht; er werden 
34 concertinleidingen georganiseerd. Rein 
Buwalda hartelijk dank voor zijn inzet daar-
voor. Ook was er een muziekreis naar New 
York, hoewel deze anders verliep dan van te-
voren bedacht.

Er zijn geen grote aankopen gedaan in het af-
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gelopen seizoen. Bij alle beslissingen rondom 
muziekinstrumenten is het bestuur bijge-
staan door adviseur Geertje van der Linden, 
die werkzaam is voor het Nationaal Instru-
mentenfonds. De bruikleenrelatie met het 
orkest is inmiddels contractueel vastgelegd. 
Er worden geen individuele overeenkomsten 
met musici meer opgesteld, maar één over-
koepelende.
Tot slot: de Voorzitter heeft vorig jaar de 
wens uitgesproken dat de Vereniging Vrien-
den RPhO één familie zou worden. Zijn wens 
is goed uitgekomen. Ondanks - of dankzij - 
corona is de familie verder uitgebreid en is 
duidelijk dat muziek een verbindende factor 
heeft. De Voorzitter kijkt evenals de leden 
uit naar de terugkeer van het orkest op het 
podium en trekt de vergelijking met een fa-
miliereünie.
De Voorzitter bedankt alle aanwezigen voor 
hun aandacht voor deze terugblik.

3. Financieel jaarverslag over 
het verenigingsjaar 2019-2020
De Penningmeester krijgt vervolgens het 
woord om het financieel jaarverslag toe te 
lichten. Via gedeeld scherm toont de Pen-
ningmeester het financieel jaarverslag. Hij 
plaatst vooraf twee opmerkingen: dit is het 
laatste jaar dat Albert Veenstra als Pen-
ningmeester optreedt, vandaag neemt hij af-
scheid. Voorts staat in het verslag een kleine 
onvolkomenheid: het resultaat dat onderaan 
besproken wordt moet € 42.000 zijn (er is een 
4 weggevallen in het verslag).
Een aantal zaken uit het financieel jaarver-
slag is al toegelicht door de Voorzitter, omdat 
die te maken hebben met de Muziekcursus 
en de inleidingen. Het is natuurlijk een raar 
seizoen geweest, als het ware gekortwiekt. 
Raar omdat een aantal zaken niet kon door-
gaan, zoals de winkel, want als er geen con-
certen zijn, wordt de winkel niet opgesteld.
De Muziekcursus kon helemaal doorgaan, 
deels in virtuele vorm. De inleidingen kon-

den niet doorgaan. Voor de inleidingen heb-
ben we in het nieuwe seizoen een virtuele 
oplossing bedacht waarmee we ook zullen 
doorgaan. Dit heeft natuurlijk consequenties 
voor de kosten; de zaalhuurkosten zijn bij-
voorbeeld vervallen. Er zijn allerlei financiële 
consequenties waardoor de jaarrekening nu 
een beetje vreemd beeld geeft.
Aan het begin van de jaarrekening staat 
een overzicht in verband met ANBI-status; 
de zogenaamde kengetallen. Er wordt door 
de Vereniging doorgaans meer geld aan de 
doelstelling van de Vereniging besteed dan 
de ontvangen contributie. 
Het gedeelte over de toekomst laat de pen-
ningmeester over aan de penningmeester die 
hem opvolgt.
De post Activa bestaat voor het overgrote 
deel uit geld en instrumenten die de Ver-
eniging activeert. In de strijkinstrumenten 
en fagotten zijn vorig seizoen geen verande-
ringen geweest. Aan de contrabas van Arjen 
Leenders is werk verricht, maar dit had geen 
financiële consequenties behalve een nota 
voor het dendrologisch onderzoek. Wat jam-
mer is dat we altijd dachten dat het een Gag-
liano bas betrof, maar dat bleek op basis van 
de gebruikte houtsoort niet te kunnen. Dat 
bood wel de mogelijkheid om de bas om te 
bouwen tot een vijfsnaren-bas waardoor de 
bas muzikaal meer mogelijkheden krijgt. Er 
is een deal gemaakt om die ene laatste bas die 
voor enkele duizenden euro’s op de balans 
stond in te ruilen, omdat daar toch niets mee 
kon worden gedaan, zodat die kosten enigs-
zins gecompenseerd zijn.
De financiële activa betreft leningen aan 
leden van het orkest; dat was een faciliteit 
die het orkest altijd aanbod aan musici om 
renteloos te lenen. Dat saldo is behoorlijk te-
ruggelopen omdat slechts één lening resteert 
die bijna afgelost is. De andere lening die er 
waren zijn inmiddels afgelost dan wel komen 
te vervallen door vertrek van het betreffende 
orkestlid. Die leningen zijn een aflopende 
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zaak. Met de Financiële Commissie is afge-
sproken dat de Vereniging Vrienden RPhO 
deze faciliteit niet in stand wil houden. Er 
zullen naar alle waarschijnlijkheid geen 
nieuwe leningen bij komen.
De post beleggingen bestaat uit één fonds. 
Er waren voorheen twee beleggingsrekenin-
gen. Een met dit actieve fonds, bij een Duitse 
bank, en een bij ING, die jaren terug ver-
kocht was omdat het rendement sterk aan het 
dalen was. Die ING optie is inmiddels opge-
zegd omdat ING geen beleggingen n in Ame-
rika wenst te laten plaatsvinden. Vanwege de 
Amerikaanse nationaliteit van de Voorzitter 
heeft ING de beleggingsrekening opgezegd.
ING heeft overigens de Vereniging geholpen 
waar ABN AMRO dat niet kon, te weten een 
automatische incasso inrichten.
De post voorraad: dit heeft betrekking op 
de winkel. De voorraad wordt op een vast 
bedrag gewaardeerd. Een groot deel van de 
voorraad wordt afgeschreven, omdat voor 
een belangrijk deel dit zaken betreft die 
niet via de winkel kan worden verkocht én 
om aan te geven dat het de Vereniging niet 
te doen is om een actief voorraadbeleid. Er 
moeten voldoende spullen in de winkel lig-
gen om te verkopen, zowel geluidsdragers als 
andere zaken. Het gaat erom aan te geven dat 
er een voorraad is, maar de exacte waarde is 
voor de Vereniging Vrienden RPhO niet heel 
cruciaal.
De posten vorderingen en overlopende ac-
tiva betreft twee bedragen. De ene is de ver-
huurnota voor instrumenten; aan het orkest 
wordt formeel huur in rekening gebracht; 
dat heeft met de BTW-status te maken. En 
die verrekening wordt altijd op de laatste dag 
van het seizoen verstuurt dus die leidt tot 
een vordering. Daarnaast kwam tijdens de 
jaarcontrole boven water dat het Philharmo-
nisch Fonds een schenking had ontvangen 
voor het financieren van de Wagnertuba’s 
van twee jaar geleden. Dat was € 40.000. 
Deze schenking valt toe aan de Vereniging 

Vrienden RPhO en is als vordering opgeno-
men en valt dus in het resultaat. Omdat dit 
laat aan het licht kwam, is dit niet in het ver-
slag terechtgekomen.
De post liquide middelen; dat betreft de 
bankrekeningen. Daarvan is belangrijk dat 
de Vereniging goed in de gaten houdt dat dat 
saldo niet te hoog oploopt. Daarover zijn af-
spraken gemaakt om een bepaald saldo aan 
te houden als reserve voor calamiteiten en 
daarnaast is het saldo eigenlijk beschikbaar 
voor het orkest voor instrumenten of pro-
jectfinanciering, wat het orkest maar nodig 
heeft.  
In de begroting, die door de opvolgende Pen-
ningmeester zal worden besproken, komt 
de liquiditeit nog aan bod. De Vereniging 
Vrienden RPhO is als erfgenaam benoemd 
waardoor volgend jaar een flink bedrag aan 
de Vereniging zal toevallen. Dat is de reden 
om serieus met het orkest in gesprek te gaan 
over een grootschalige besteding.
In de reserves wordt onderscheid gemaakt 
tussen vrije reserves en instrumentenfonds. 
Dit heeft te maken met legaten of schenkin-
gen: sommige mensen laten specifiek na aan 
dan wel doen schenkingen voor besteding 
van instrumenten. Dat wordt op deze manier 
verduidelijkt.
De post kortlopende schulden (aan het or-
kest): dit betreft voornamelijk de doorbelas-
ting van de kosten voor Intrada.
De post baten betreft de contributies. Het 
bedrag is nagenoeg gelijk aan dat van voor-
gaand seizoen bij een teruglopend aantal 
leden. Dit komt met name door de actie 
van Nadja om veel tijd te besteden aan het 
nabellen van niet betaalde contributies. Dat 
vertaalt zich terug in een hoger resultaat aan 
contributies.
De post giften en legaten: dit betreft het to-
taal van bedragen die geschonken worden 
aan de Vereniging. Een belangrijk onderdeel 
daarvan zijn de leden die meer betalen dan 
de contributie, inclusief jaarbijdragen van 
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periodiek begunstigers. Het is hartverwar-
mend dat dit jaar veel mensen spontane gif-
ten hebben gedaan vanwege hun betrokken-
heid bij culturele instellingen; dit varieerde 
van 50 tot 100 tot 1.000 euro.
Daarnaast was er een enkele erfstelling. We 
hadden twee legaten; één gewoon legaat van 
€ 7.500 en een ander curieus legaat waarbij 
via een notaris een depot met geld bestond 
dat recent aan de Vereniging is uitgekeerd. 
Daarnaast is er de schenking van € 40.000 
van het Philharmonisch Fonds.
Dan nog een aantal zaken, zoals baten uit 
beleggingen. Dat is beperkt en betreft voor-
namelijk rente. Die rente is nauwelijks noe-
menswaardig en dekt de kosten amper. Daar 
zal komend jaar naar gekeken worden.
De post winkel; de winkel heeft een half sei-
zoen gedraaid en er is een kleine omzet ge-
weest. Meestal wordt aan het eind van het 
seizoen ingekocht om klaar te zijn voor het 
volgende seizoen. Het resultaat is iets hoger 
dan het voorgaande seizoen om dit jaar geen 
inkoop heeft plaatsgevonden.
Daarnaast de vergoeding voor bruikleen van 
de instrumenten die jaarlijks aan het orkest 
wordt gefactureerd.
De post lasten betreft de vaste vergoeding 
aan orkest, steun aan het Gergiev-festival en 
een garantstelling van € 8.800 voor de mu-
ziekbibliotheek als aanvulling op het tekort 
van het orkest. De kosten voor instrumenten 
zijn niet erg hoog. Er is een vibrafoon inge-
ruild en een hoorn verkocht.
De post ledenactiviteiten betreft de inleidin-
gen en muziekcursus; belangrijk minder dan 
vorig jaar. Ten slotte de Intrada/ledencom-
municatie. De Vereniging heeft bewust ge-
kozen voor het laten doorgaan van die com-
municatie en het uitbrengen van de Intrada; 
ook al zijn er geen concerten. Iedereen heeft 
dat zeer gewaardeerd.
Verder is het belangrijk om te wijzen op de 
kostenpost beheer en administratie: deze 
valt hoger uit dan begroot en hoger dan 

voorgaand seizoen. Dit heeft te maken met 
twee zaken: aantal wisselingen in de admi-
nistratie met een verschil in salarislasten. 
Daarnaast hebben veel aanpassingen en cor-
recties aan het CRM plaatsgevonden om dit 
goed te laten lopen. Dat loopt aardig in de 
papieren. Het is een zoektocht. Voor een deel 
zijn die problemen met het CRM met geld 
op te lossen, maar je kunt je ook afvragen in 
hoeverre dat zinnig is. Er loopt een discussie 
met het orkest. Binnenkort vindt een gesprek 
met de leverancier plaats om te praten over 
de laatste pijnpunten.
Al met al leidt dit tot een dotatie aan het in-
strumentenfonds van een specifieke perio-
dieke gift; de rest wordt toegevoegd aan de 
overige reserves.
De aanwezige leden stellen geen vragen over 
het financieel verslag.

4. Verslag Financiële Commissie
De heer Oosterloo neemt het woord en leest 
het verslag van de Financiële Commissie 
voor. 
De statuten van de Vereniging bepalen onder 
meer dat:
…de ledenvergadering de Financiële Com-
missie benoemt. De Financiële Commissie 
kiest uit haar midden twee leden, die de con-
trole van de accountant begeleiden. Tot hun 
taak behoort het om, in overleg met de pen-
ningmeester en de controlerend accountant, 
de omvang en richting van de accountants-
controle te bepalen en om de belangrijkste 
bijeenkomsten met de accountant bij te wo-
nen. De Commissie brengt jaarlijks verslag 
uit van haar werkzaamheden aan de alge-
mene vergadering, waarin de jaarrekening 
wordt behandeld.
Het afgelopen verenigingsjaar is de Finan-
ciële Commissie eenmaal bijeen geweest. In 
deze (virtuele) bijeenkomst op 7 september 
2020 zijn een aantal vragen van de Commis-
sie naar aanleiding van de jaarrekening over 
het boekjaar 2019/2020 van de vereniging en 
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de bevindingen van de controlerend accoun-
tant, het kantoor Visser & Visser, voortko-
mend uit de controle van deze jaarrekening, 
besproken. 
De vragen van de Financiële Commissie zijn 
naar volle tevredenheid beantwoord. In het 
jaarverslag zijn een aantal duidelijke verbe-
teringen in de administratieve organisatie 
gerealiseerd, wat onder meer resulteerde in 
verbetering van de contributie inning en 
het vastleggen van de verplichtingen. Ook 
dit jaar heeft de vereniging weer gebruik 
gemaakt van de administratieve ondersteu-
ning van het accountantskantoor Visser & 
Visser. De controlerend accountant heeft 
bevestigd, dat door interne maatregelen bin-
nen het kantoor een strikte scheiding tus-
sen controle en administratieve verwerking 
plaats vindt. Hoewel het risico van de mo-
gelijke belangenverstrengeling niet geheel is 
weggenomen, achten wij  dit zodanig klein, 
dat wij dat niet als probleem zien. Niettemin 
adviseren wij het bestuur om voor het onder-
brengen van de administratieve verwerking 
een derde partij te kiezen, die geheel onaf-
hankelijk is van de accountant.
De Financiële Commissie is de aftredend 
penningmeester zeer erkentelijk voor de 
open communicatie en het vele werk dat hij 
de afgelopen jaren heeft verricht alsmede de 
verbeteringen die hij heeft geïmplementeerd. 
De Financiële Commissie stelt de vergade-
ring voor om, onder grote dankzegging voor 
zijn inspanningen, de penningmeester te de-
chargeren voor het gevoerde beleid over het 
verenigingsjaar 2019/2020.
De ons getoonde balans per 30 juni 2020 van 
de Vereniging heeft een post “Totaal eigen 
vermogen” van  € 2.410.089 en het saldo van 
de Staat van Baten en Lasten over het vereni-
gingsjaar 2019/2020 toont een positief saldo 
van € 41.893.
Onno Visser heeft dit jaar voor het laatst 
deelgenomen aan de Financiële Commissie; 
hij is achter lid geweest van de Financiële 

Commissie. Hartelijk dank voor zijn deel-
name.
Tot zover het verslag van FC.
Albert Veenstra neemt nog het woord: hij 
heeft Onno Visser lang meegemaakt en ont-
moette hem geregeld bij bijzondere concer-
ten. Hij was altijd zeer kritisch. Zijn com-
mentaar heeft altijd erg geholpen bij het 
verbeteren van het jaarverslag.
De Voorzitter dankt alle leden van de Finan-
ciële Commissie voor hun inzet.

5. Decharge bestuur
Er wordt decharge gevraagd voor het finan-
cieel beheer van het afgelopen jaar door de 
Penningmeester.
Het bestuur wordt bij acclamatie gedechar-
geerd voor het in 2019/2020 gevoerde beleid.

6. Voorstel tot herbenoeming 
van de heren Oosterloo en 
Vehmeijer in de Financiële 
Commissie voor het vereni-
gingsjaar 2020-2021 en voor-
stel tot benoeming van de heer 
De Landmeter in de Financiële 
Commissie voor het vereni-
gingsjaar 2020-2021
De Voorzitter stelt voor om de heren Ooster-
loo en Vehmeijer te herbenoemen alsmede 
de heer De Landmeter te benoemen in de Fi-
nanciële Commissie. Daarmee gaat de Ver-
eniging bij acclamatie akkoord. 
Onno Visser wordt uitvoerig bedankt voor 
zijn inzet tijdens zijn periode als lid van de 
Financiële Commissie.
Jan de Landmeter wordt gevraagd zich kort 
voor te stellen: hij heeft zich vorig jaar kandi-
daat gesteld. Hij woont in Gouda, is geboren 
in Rotterdam. De heer De Landmeter heeft 
van jong af aan de Doelen bezocht. Hij kan 
zich nog herinneren dat het orgel in gebruik 
werd genomen. Zijn liefde voor muziek en 
voor het RPhO is altijd aanwezig geweest. 
Hij is bestuurslid van Kamer van Koophan-
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del Rotterdam geweest. Sinds 1 februari 2020 
is hij gestopt met werken. Hij is controller ge-
weest bij een vakbond en tevens lid van diens 
Financiële Commissie. Hij heeft betrokken-
heid met cijfers. Hij vindt de Vereniging 
Vrienden RPhO een mooie vereniging en wil 
graag zijn bijdrage leveren.

7. Voorstel tot herbenoeming 
van Visser & Visser BV tot ac-
countant voor het verenigings-
jaar 2020-2021
Het voorstel om ook volgend seizoen gebruik 
te maken van de diensten van registerac-
countant Visser & Visser krijgt bij acclama-
tie de instemming van de leden.

8. Bestuurssamenstelling
Penningmeester Albert Veenstra heeft zijn 
zesjaarstermijn vervuld en zal wegens zijn 
drukke werkzaamheden geen gebruikmaken 
van de mogelijkheid tot verlenging.
De Voorzitter is getuige geweest van zijn 
enorme inzet. Albert heeft nauw samen-
gewerkt met het secretariaat; hij heeft zich 
beziggehouden met het ledenbestand, de 
administratie en de boekhouding en wordt 
hartelijk bedankt voor zijn inspanning. Later 
in deze vergadering zal hierop nog worden 
ingegaan. 
Vorig jaar heeft Albert aangegeven dat op-
volging moest worden gezocht. De respons 
op de vacature was enorm; er waren vele 
uitstekende kandidaten. Het bestuur heeft 
unaniem voor Onno Servaas gekozen. Het 
laatste halfjaar heeft Onno met Albert mee-
gelopen om alle ins en outs te leren kennen. 
Niets heeft Onno laten afschrikken.
Ken leest graag de biografie voor: Onno Ser-
vaas (Rotterdam, 1955) studeerde Economie 
aan de Erasmus Universiteit gevolgd door di-
verse cursussen op het gebied van financiën 
en management. Hij werkte onder andere bij 
Aegon en NPM Capital in diverse functies. 
Hierna was hij mede-aandeelhouder/direc-

teur bij een ingenieursbureau en is hij thans 
medeaandeelhouder CFO bij een wervings-, 
selectie- en interim-bureau. Hij speelt al 
sinds zijn jeugd piano en kreeg de eerste les-
sen bij de Rotterdamse Muziekschool. Onno 
was ook actief in een kamerorkest, waar hij 
klavecimbel speelde. Als geboren Rotter-
dammer is hij goed bekend met het RPhO en 
De Doelen. Als beoogd penningmeester ziet 
hij er naar uit om zijn financiële kennis te 
combineren met de liefde voor muziek.
Bij acclamatie benoemen de aanwezige leden 
Onno Servaas als bestuurslid in de rol van 
Penningmeester. Onno wordt gefeliciteerd 
met deze benoeming en alvast bedankt zijn 
inzet de komende jaren.

9. Begroting voor het vereni-
gingsjaar 2020-2021
Onno Servaas licht de begroting toe (p. 15 
van het jaarverslag). Onno neemt het woord 
en bedankt de leden voor hun vertrouwen.
De begroting 2020-2021: lastig om in deze 
moeilijke tijd om een goede voorspelling te 
doen voor de kosten. Wat betreft de baten is 
gekeken naar het aantal leden; door verho-
ging van de contributie is de verwachte baten 
gelijk aan vorig seizoen (ongeveer € 130.000).
De post giften, legaten en erfstellingen: er 
is een toezegging van € 500.000 van een 
erfgenaam. Verder betreft het een post van  
€ 50.000 en € 30.000. In totaal een geweldig 
bedrag waar de Vereniging blij mee is en 
waarvoor een goede besteding zal worden 
gezocht.
De post resultaat winkel is standaard, los van 
wat het de komende tijd zal worden.
De post vergoeding bruikleen instrumenten 
betreft de gebruikelijke vergoeding van het 
orkest die net in het financieel verslag al is 
toegelicht.
Projecten RPhO betreft de jaarlijkse bijdrage 
aan het orkest. Er zijn op dit moment geen 
andere zaken voorzien.
De post instrumenten: daar is op dit mo-
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ment geen zicht op; het betreft dan ook een 
stelpost. Daar kan in de loop van het seizoen 
verandering in komen.
De post ledenactiviteiten betreft de inleidin-
gen en Muziekcursus. Daarvoor is dit sei-
zoen een lastige inschatting te maken.
De post Intrada/ledencommunicatie: die 
kosten zijn jaarlijks min of meer gelijk.
De post beheer en administratie: de insteek 
is om lager uit te komen dan vorig seizoen. 
Er ligt een aantal issues met het CRM; er zal 
bekeken moeten worden hoe daarmee om te 
gaan.
Resultaat € 550.000: daar is een verdeling 
aan gegeven van € 500.000 aan het instru-
mentenfonds en een dotatie aan de reserves 
van € 50.000.
De Voorzitter dankt Onno voor zijn heldere 
en beknopte toelichting op de begroting.
Albert licht aanvullend toe: de erfstelling 
heeft de Vereniging in de afrondende fase 
bereikt. De € 550.000 had ook bij het netto-
resultaat moeten zijn. Dat betreft de erfstel-
ling die eind september bekend werd. Het 
betreft eerder een bedrag tegen de 6 ton dan 
5 ton. Dusdanig groot bedrag dat hierover in 
gesprek moet worden gegaan met het orkest. 
Onno noemt nog dat over liquide middelen 
steeds meer rente moet worden betaald, dus 
niet opportuun om veel geld onder ons te 
houden.

10. Mededelingen van het be-
stuur en van de directie van 
het orkest
Ken noemt nog even Mathilde Rol met dank 
voor haar inzet voor de Vriendenwinkel. 
Heel veel actieve vrienden verdienen om in 
het zonnetje te worden gezet. Dit jaar ver-
dient Laurens Blom een extra applaus voor 
zijn inzet bij het ophalen en terugbrengen 
van cd’s en boeken, extra diensten in winkel, 
ook bij het personeelsfeest in december en 
het inpakken van de bloembollen. Mathilde 
wordt nogmaals bedankt voor haar inzet; 

de winkel gaat niet alleen om omzet, maar 
ook binding met publiek; onmisbaar en zeer 
waardevol.
George Wiegel en Jaap Lampe krijgen het 
woord.
Er valt veel te vertellen. Vanuit het orkest 
willen we eerst Albert bedanken voor al zijn 
werk. Het orkest houdt de penningmeester 
graag te vriend. Albert is vakbekwaam, snel 
en altijd in een goede bui; hij kwam vaak op 
kantoor. George heeft goede herinnering 
aan de aanschaf van de viool voor Rachel 
Brown waarvoor veel geld nodig was. Albert 
heeft daarbij goed onderhandeld. Dankzij 
het voortvarende optreden van Albert heeft 
het RPhO een mooi instrument kunnen in-
kopen. Deze aanschaf is belangrijk geweest 
voor verbetering van de eerste violen. Albert 
is begenadigd fagottist en heeft Ken enkele 
malen begeleid tijdens zijn zang; dat zal een 
groot gemis zijn. Het is mooi om vanuit de 
Vereniging Vrienden RPhO te laten zien dat 
muziek zo’n grote rol speelt. Er zijn du mo-
ment bloemen bezorgd bij Albert.
Vanaf begin maart is het stil gevallen bij het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest. De reis 
naar New York kon lastminute niet door-
gaan. Alles bij elkaar leverde veel artistieke 
pijn. De situatie zorgde er vervolgens voor 
dat de creativiteit losbarstte en veel virtuele 
initiatieven zijn ontplooid. Dit heeft de basis 
gelegd voor activiteiten van het RPhO tijdens 
en naar alle waarschijnlijkheid ook na de co-
ronacrisis. We hebben ontdekt hoe belang-
rijk de digitale omgeving is, hoeveel mensen 
je daarmee kunt bereiken. Het Beethoven-
filmpje is wereldwijd door drie miljoen men-
sen bekeken. De situatie heeft bij het orkest 
geleid tot een aanpassing van de strategie. De 
wereld is digitaal simpeler te veroveren. Nor-
maal gezien moet je veel meer rondreizen om 
hetzelfde bereik te hebben. Innovatieman-
nen zoals Mike Schaperclaus en Martin Baaij 
buigen zich continu over wat haalbaar is.
Vanaf juni zijn kleine concerten gehouden 
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met een publiek van 30 personen. Alle mu-
ziek is opgenomen en staat klaar om uitge-
zonden te worden zodra het platform in de 
lucht is. Aan het begin van het seizoen waren 
een aantal mooie weken met zowel Lahav als 
Gergiev; bijna alsof er niets aan de hand was.
En passant is het podium uitgebreid en an-
ders ingedeeld, met inachtneming van de 1,5 
meter. Het gevolg is dat het publiek de diri-
gent vaker in het gezicht ziet en de blazers 
minder zichtbaar zijn. De ronde opstelling 
die in Duitsland veel wordt gebruikt, zal ook 
hier toegepast gaan worden.
Tijdens de lockdown-periode is optreden 
voor 30 personen (financieel) niet haalbaar. 
Besloten is om ons te conformeren aan de 
oproep van de minister-president om zo veel 
mogelijk thuis te blijven. Vanaf volgende 
week zal heel voorzichtig gestart worden met 
kleine ensembles. Beethoven-muziek wordt 
in kamermuziekvorm opgenomen en in de-
cember vindt een grote uitvoering van de 
negende symfonie: de volledige 70 minuten, 
naar alle waarschijnlijkheid in de nieuwe 
zaal van Ahoy. Een grote ruimte is nodig om 
alle musici veilig te kunnen plaatsen. Pin-
chas Zuckermann zal het eerste grote con-
cert worden. Daarna een stuk met Lahav. In 
december verschijnt een kerstprogramma op 
video. Daarna start het Beethoven-jaar. Een 
aantal educatieve programma’s worden op 
een andere manier ingericht of, indien dat 
niet mogelijk is, opgeschort.
De organisatie is buitengewoon gespannen 
of de situatie zal verergeren of niet. De ver-
wachting is dat het hele voorjaarsprogram-
ma aangepast moet worden, omdat 1,5 m 
op het podium zeker niet binnen afzienbare 
tijd zal verdwijnen. Daardoor is het helaas 
onmogelijk om het hele repertoire te laten 
horen.
George geeft daarna het woord over aan Jaap 
Lampe, zakelijke directeur a.i.
Aan mij de taak om iets te vertellen over 
de zakelijke achtergronden. Er zijn nieuwe 

protocollen ontworpen voor musici om op 
het podium te mogen werken. Dit is in uit-
stekende samenwerking met de Doelen ge-
gaan. De protocollen zijn daarna voorgelegd 
aan de Veiligheidsregio, die de protocollen 
heeft goedgekeurd. Op die manier kon vóór 
de zomer gestart worden met repetities. En 
aansluitend voor kleine groepen concerten 
worden gehouden.
Sinds maart heeft het RPhO geen recettes 
meer; onder andere door het uitvallen van 
de reis naar New York en het spelen in bui-
tenlandse concertzalen. Het Ministerie van 
OCW heeft een genereuze bijdrage geleverd 
aan de culturele sector, waarvan het RPhO 
ook een deel heeft mogen ontvangen. Dit jaar 
(2020) kan daardoor financieel op een goede 
en gezonde manier worden afgesloten. De 
musici die werden ingehuurd, zijn gewoon 
uitbetaald. De meeste musici zijn in dienst 
van de organisatie en ontvangen gewoon hun 
salaris. Ook remplaçanten hebben vanuit de 
overheidsbijdrage hun gages ontvangen. 
Vanaf 2021 is de verwachting dat kleine con-
certen met een klein publiek kunnen worden 
gegeven. Het is afwachten hoe dit zal lopen. 
Hopelijk is vanaf september 2021 een vaccin 
beschikbaar en kan het orkest weer op volle 
kracht draaien. In de culturele sector wordt 
rekening gehouden dat, zodra alles weer 
‘normaal’ is, het zeker drie tot vier jaar zal 
duren voordat het volledige publiek terug is. 
Dat betekent dat het orkest al die jaren in-
komsten zal missen. Het is spannend hoe die 
jaren aan elkaar gebreid moeten worden. Er 
is een toezegging vanuit het Ministerie voor 
financiële ondersteuning, maar er is nog on-
duidelijkheid over de verdeling daarvan. Er 
is een fonds, maar de directie wil dat niet 
helemaal leegtrekken. De insteek is om op 
een goede manier de tering naar de nering te 
zetten. Goede concerten ten gehore brengen, 
maar ook financieel gezond blijven.
Dan iets anders: het ontwikkelen van het 
digitale spoor. Het RPhO is heel erg aan het 
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kijken op welke wijze naast het podium ook 
een permanente plek in de online wereld kan 
worden veroverd.
Tot slot: van de zomer is een aparte uitgave 
van Intrada verschenen. Momenteel zijn we 
bezig met de voorbereiding van een najaars-
nummer dat eind november/begin december 
zal verschijnen. We vinden het belangrijk om 
met trouwe vrienden te blijven communice-
ren. Er wordt gekeken hoe dit op een goede 
manier kan worden voortgezet. 

11. Muzikaal intermezzo
Slagwerkers Martijn Boom en Adriaan Fe-
yaert verzorgen dit jaar het muzikaal in-
termezzo op vibrafoons, eigendom van de 
Vrienden. Het betreft een vooraf opgeno-
men video met inleidend dankwoord aan de 
Vrienden.

12. Kennismaken met de heer 
Onno Servaas (beoogd be-
stuurslid/penningmeester)
Ken Gould interviewt Onno Servaas zodat 
de leden hem beter kunnen leren kennen.
V: Wanneer heb je het orkest voor het eerst 
meegemaakt?
A: Dat loopt een beetje parallel aan het ver-
haal van Jan de Landmeter. Dat was met de 
komst van de Doelen in 1964. Dat was over-
weldigend, ik heb toen in de nieuwe zaal 
een van de eerste concerten meegemaakt. In 
mijn pubertijd was ik al lid van de Vereni-
ging Vrienden RPhO.
V: Welk repertoire spreekt je het meeste aan? 
A: Met name werken met een grote orkestbe-
zetting; vooral met piano – denk aan Beet-
hoven, Grieg, Schumann e.a. – omdat ik zelf 
piano speel, en bijv. de orgelsymfonie van 
Saint-Saens. Ik heb ook nog in kamerorkest 
de klavecimbel gespeeld (barok kameror-
kest).
V: Ik ben benieuwd welke bijzondere uitda-
gingen je ziet, in het algemeen of voor de 
Vereniging Vrienden RPhO in het bijzonder?

 A: In zijn algemeenheid, even los van de fi-
nanciën - wat veel vakkennis vergt – is het 
heel belangrijk dat het ledenaantal op peil 
blijft of het liefst groeit. Dat geeft in deze tijd 
veel uitdaging; klassieke muziek heeft door-
gaans niet de hoogste prioriteit. De vraag 
daarbij is hoe we mensen kunnen blijven in-
teresseren voor het RPhO.
V: Wil je verder nog iets kwijt?
A: Dank voor uw vertrouwen. Ik heb er veel 
zin in. Ik hoop het nodige  aan de ontwikke-
ling te kunnen bijdragen. Mijn Rotterdamse 
roots, liefde voor klassieke muziek en het or-
kest vormen een mooie combinatie.

13. Vragen van Vrienden
Vraag voor Jaap: verwacht RPhO substanti-
ele inkomsten van online activiteiten?
A: Ja en nee. Het Beethoven 9-filmpje leverde 
3 miljoen kijkers op. Het RPhO wil heel graag 
in contact komen met die mensen, maar dat 
is best een uitdaging. Naar aanleiding van 
het filmpje ontving het orkest bijvoorbeeld 
een mail van een advocaat uit Rochester 
(U.S.A.) die uiteindelijk een donatie heeft ge-
daan. Van een streamingdienst zijn niet echt 
substantiële inkomsten te verwachten.
Thea de Lange heeft een vraag over de be-
groting: de posten voor inleidingen, die 
momenteel niet kunnen doorgaan, daarvan 
blijft volgens haar geld over. Haar voorstel is 
om dat geld in een apart potje te doen om iets 
voor de musici te doen. Het lijkt haar leuk 
dat de Vrienden die de contributie hebben 
betaald vervolgens worden geïnformeerd wat 
voor dat extraatje is gedaan. Ze wil graag ho-
ren of, en zo ja, wat met haar inbreng gedaan 
wordt. De Voorzitter geeft aan dat dit idee in 
de volgende AB zal worden meegenomen.
Oud-bestuurslid Frits Gompen wil graag de 
gelegenheid aangrijpen om Albert (die hem 
heeft opgevolgd) te bedanken voor zijn ja-
renlange inspanning. Hij vraagt tevens aan 
de aanwezige leden om hun waardering uit te 
spreken voor het voltallige bestuur en Onno 
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Servaas veel succes te wensen.
Ken spreekt zijn waardering uit dat veel 
voormalige bestuursleden aanwezig zijn in 
de vergadering.

14. Afsluiting
Er zijn bloemen uitgereikt aan Albert, Onno, 
Laurens en de slagwerkers die het muzikaal 
intermezzo hebben verzorgd. 
De mogelijkheid is om in kleine groepen 
door te praten in zogenaamde break-out 
rooms.
De Voorzitter sluit de vergadering om 21.15 
uur en dankt allen voor hun aanwezigheid. 
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