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INLEIDING

Beste lezer, 

Soms heeft een selectief - of gebrekkig - ge-
heugen zijn voordelen. Ik weet bijvoorbeeld niet 
meer hoeveel lockdowns wij in het afgelopen 
jaar hebben meegemaakt, of hoeveel concerten 
zijn afgelast of aangepast. Ik herinner alleen de 
prachtige concerten die ik wél heb kunnen mee-
maken. Fijn, toch?

Ook denk ik met plezier terug aan de vele leuke 
activiteiten die onze vereniging heeft georga-
niseerd. De inleidingen, cursus en open repe-
tities zijn goed bezocht, en met het aankopen 
van enkele bijzondere instrumenten konden wij 
opnieuw enkele spelers en zeker het orkest ver-
sterken.

Onder de meest memorabele momenten voor 
mij zijn de Meet the Musician-interviews die ik 
via Zoom mocht hosten: vijf gesprekken in het 
afgelopen jaar, elke keer met twee orkestmusici, 
een gast-interviewer en tientallen meekijkende 
Vrienden. Gelukkig voor ons allen heeft You-
Tube een feilloos geheugen: alles is nog online 
terug te zien.

Hieronder volgt een bondig relaas van het af-
gelopen verenigingsjaar. Het bestuur verheugt 
zich op de algemene ledenvergadering: wij ho-
pen zo veel mogelijk Vrienden te verwelkomen 
en hun persoonlijk te woord te staan.

Hoogachtend,
Ken Gould, voorzitter

JAARVERSLAG 2021/2022 AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
Maandag 31 oktober 2022

1 Welkom door de voorzitter
2 Een korte terugblik: notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 25 oktober 2021 
 Redactioneel jaarverslag over het verenigingsjaar 2021-2022 
3 Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 2021-2022
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 2022-2023
7 Voorstel tot herbenoeming van Visser & Visser BV tot accountant voor het verenigingsjaar 

2022-2023
8  Begroting voor het verenigingsjaar 2022-2023
9 Afscheid bestuurslid Maite Houwing en voorstel tot benoeming Fryke Wouda Kuipers als 

bestuurslid (die zich kort zal voorstellen)
10 Mededelingen van het bestuur en directie van het orkest
11 Muzikaal intermezzo
12  Vragen van Vrienden
13 Afsluiting met aansluitend napraten met een hapje en drankje
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Voorjaarsbijeenkomst Actieve Vrienden
(v.l.n.r.)  beoogd bestuursl id Fryke Wouda Kuipers met Rein Buwalda, 

Rien van Genderen, Ken Gould en Onno Servaas
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BESTUUR EN VERENIGING
Het bestuur heeft de volgende 
samenstelling:

Wederom bleek dat hiervoor veel belangstel-
ling en waardering is. We gaan daar dan ook  
mee door.

Meet & Greet
Ondanks de beperkingen zijn we erin geslaagd 
onze chef en de ere-dirigent even aan de tand 
te voelen. Ook daarvoor bestond voldoende 
belangstelling. Beide dirigenten gaven op on-
derhoudende wijze inzicht in hun achtergron-
den, werk en denkwijzen. Tevens voor herhaling 
vatbaar.

Meet the Musician
In het vorige seizoen is de Vriendenvereniging 
gestart met het middels Zoom interviewen van 
twee orkestleden door een musicoloog of ra-
diopresentator. Dat bleek een schot in de roos. 
De noodzaak om afstand te houden is vervallen, 
maar vanwege de populariteit van de serie von-
den dit seizoen opnieuw vier online meetings 
plaats. De deelnemende musici spraken vrijuit 
over hun achtergronden, muzikale voorkeuren 
en belevingen. Vaak werden de door de Vrien-
denvereniging ter beschikking gestelde instru-
menten getoond en geroemd. Alle afleveringen 
zijn nog terug te zien op ons YouTube-kanaal.

Communicatie
Het actief informeren van Vrienden en andere 
belangstellenden is van levensbelang voor de 
vereniging. Hiertoe worden meerdere kanalen 
ingezet. Onze internetsite bevat informatie over 
en actueel nieuws uit de vereniging. De web-
site is gelinkt aan die van het orkest, die afge-
lopen voorjaar ingrijpend werd vernieuwd. Op 
een suggestie tijdens de ALV van 2021 is een 
Engelstalige pagina toegevoegd. Samen met 
de staf van het orkest wordt bekeken op welke 
wijze onze website kan worden geïntegreerd 
op de nieuwe orkestsite. Het gedrukte blad In-
trada, een gezamenlijke uitgave van orkest en 
Vrienden, is een ander belangrijk medium. De 
vereniging is vertegenwoordigd in de redactie 
en heeft een aantal eigen pagina’s in elke edi-

VRIENDENACTIVITEITEN
Voor de niet aflatende inzet van de Actieve Vrien-
den bij de vele activiteiten zijn wij zeer dankbaar. 
Helaas moesten we vanwege overlijden afscheid 
nemen van Hanneke Drost. Ook konden Kees en 
Nelly Hesse vanwege hun gezondheid niet actief 
blijven. Vooral Nelly heeft veel betekend voor het 
bestuur en de Actieve Vrienden. We zijn hen allen 
heel erkentelijk. Gelukkig kregen we met Maria 
Kiebêrt en Jan Roelfsema versterking, waardoor 
het aantal vrijwilligers 23 telt. We konden ondanks 
de corona-perikelen gelukkig toch nog veel activi-
teiten voor de Vrienden uitvoeren.

Inleidingen
Nadat enkele inleidingen noodgedwongen al-
leen via ons videokanaal te volgen waren, gin-
gen we zodra dit mogelijk was weer over tot 
live presentaties. Bij bijna ieder concert van het 
orkest in de Doelen zorgden externe musicolo-
gen, maar ook orkestleden, voor een inleidend 
verhaal. Dat blijkt nog steeds een gewaardeerde 
activiteit gezien de grote opkomst. Gemiddeld 
kwamen er circa 80 mensen en soms zat de Van 
Cappellen Zaal met circa 140 bezoekers hele-
maal vol.

Winkel
Vanwege de corona-beperkingen is de winkel 
maar zeer beperkt open geweest. Signeerses-
sies door optredende solisten konden al hele-
maal niet plaatsvinden. Exploitatie van de winkel 
werd verder bemoeilijkt door strikter inkoop-
beleid van onze cd-leverancier. Samen met de 
orkeststaf zochten en zoeken we naar mogelijk-
heden om de rol van ontmoetings- en informa-
tiepunt een nieuwe vorm te geven. 

Open repetities
Vanwege een corona-lockdown kon de open 
repetitie bij het Gergiev Festival van 2021 niet 
doorgaan. Gelukkig werd het in het afgelopen 
voorjaar toch weer mogelijk om enkele repetities 
bij te wonen en wel van onze chef-dirigent Lahav 
Shani en ere-dirigent Yannick Nézet-Séguin. 

 PER 30 JUNI 2021 PER 30 JUNI 2022

Leden 2280 2177

Medeleden 668 631

Persoonlijk begunstigers 81 104

Young Friends 9 11
  

 3038 2923

Maite Houwing kreeg het in de loop van het 
seizoen te druk met haar baby en haar werk om 
actief te blijven in het bestuur. Daarom heeft 
het bestuur Fryke Wouda Kuipers gevraagd als 
adviseur van het bestuur op te treden, met de 
bedoeling haar tijdens de ALV voor te dragen 
als opvolger van Maite. Geertje van der Linden, 
adviseur bij de aanschaf van muziekinstrumen-
ten voor de orkestleden, adviseerde het bestuur 
bij de aanschaf van een kostbare viool.

Nadja Bremer zorgde op uitstekende wijze voor 
ons de dagelijkse zaken. Samen met onze pen-
ningmeester voerde ze een zoektocht uit naar 
een optimaal systeem voor de registratie en  
het beheer van de ledenadministratie en de fi-
nanciën. 

Er is regelmatig contact geweest met de staf van 
het orkest met als doel om op praktische punten 
afstemming te bereiken. De Raad van Toezicht 
van het orkest nodigde het verenigingsbestuur 
uit voor een (hernieuwde) kennismaking, waarbij 
ook de directie van het orkest aanwezig was. In 
het landelijke platform van Vriendenverenigin-
gen wisselden we kennis en ervaringen uit met 
de Vriendenverenigingen van de andere Neder-
landse orkesten en het Omroepkoor.

Het aantal Vrienden liep helaas ook afgelopen 
jaar terug, ondanks onze inspanningen om dit 
om te buigen. 

Ken Gould Voorzitter  
  aangesteld in 2018  
Onno Servaas Penningmeester 
  aangesteld in 2020
Rein Buwalda Secretaris/ 
  Inleidingen/   
  Open repetities  
  aangesteld in 2017  
Maite Houwing Ledenactiviteiten/ 
  Ledenwerving 
  aangesteld in 2016
Rien van Genderen Communicatie/ 
  Ledenactiviteiten  
  aangesteld in 2019

Nadja Bremer  
Office Manager; dagelijkse uitvoering 
en ondersteuning bestuur

Geertje van der Linden 
Adviseur Muziekinstrumenten
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tie. Intrada verscheen in de afgelopen periode 
viermaal. 

Onze Facebookpagina is een wat meer infor-
melere manier om Vrienden en andere geïn-
teresseerden op de hoogte te houden van ac-
tiviteiten en nieuwsfeitjes. De pagina telt vele 
honderden volgers.

Ons videokanaal op YouTube wordt vooral ge-
bruikt als etalage voor afleveringen van Meet 
the Musician. 

Twee algemene nieuwsbrieven en vier gericht 
op specifieke onderwerpen werden verstuurd. 
Ook is eind 2021 een speciale nieuwsbrief aan 
orkestleden verstuurd om de rol die de Vrien-
den met het orkest hebben voor het voetlicht  
te brengen. 

Incidenteel maakten wij gebruik van externe 
media waaronder de digitale, Rotterdamse cul-
turele nieuwsbrief Scheurmail, om publiciteit te 
maken voor de serie Meet the Musician.

Museumconcerten
Sinds de sluiting van Museum Boijmans van 
Beuningen in 2019 is de praktijk van museum-
concerten opgeschort. In 2022 is samen met het 
museum en de orkeststaf onderzocht of en op 
welke wijze de traditie ook tijdens de sluiting van 
het museum vormgegeven kan worden. 

Cursus Muziekverdieping
Nadat de eerste sessie van de cursus nog via 
Zoom moest plaatsvinden, konden de overige 
vijf afleveringen gelukkig op onze nieuwe locatie 
– De Machinist (Delfshaven) – worden gehou-
den. Michel Khalifa en Leo Samama gaven uit-
voerige informatie bij de muziek van komende 
concerten. De cursus trok 37 deelnemers. Uit de 
enquête na afloop bleek een grote waardering 
voor de inhoud, organisatie en locatiekeuze. 
Volgend seizoen zullen we dan ook een nieuwe 
serie lezingen organiseren.

Vriendenreis
Voor het eerst sinds het voorjaar van 2020 deed 
zich de mogelijkheid voor van een Vriendenreis. 
Ter gelegenheid van het optreden van het or-
kest in de Duitse hoofdstad werden voorberei-
dingen getroffen voor een reis in september 
2022 naar Berlijn in samenwerking met Destin 
Travels. Wegens onvoldoende aanmeldingen is 
de reis helaas afgelast.

INSTRUMENTEN

In het financiële jaarverslag wordt ingegaan op de 
stand van zaken met betrekking tot de instru-
menten.

HET VERSLAGJAAR
Het verenigingsjaar 2021/2022 is afgesloten met 
positief saldo ad € 19.859 versus een budget 
ad € 25.000.

Het positief saldo is toegevoegd aan het eigen 
vermogen. Solvabiliteit, liquiditeit en financiële 
positie van de vereniging zijn gezond.

De belangrijkste financiële kenmerken van het 
afgelopen jaar waren:

• Een lichte daling van de contributies ten op-
zichte van het voorgaande seizoen 2020/2021 
voornamelijk door een afname van het aantal 
leden.

• Aan giften en periodieke bijdragen van begun-
stigers werd een bedrag ad € 52.741 ontvangen. 
Er was dit seizoen geen sprake van legaten of 
erfstellingen. De afwikkeling van de erfstelling 
uit 2020/2021 wacht nog op de betreffende de-
finitieve aanslag erfbelasting van de inspecteur. 

• De belegging in obligaties is per 31 december 
2021 uitgeloot, waardoor er thans geen beleg-
gingen meer zijn en de liquiditeiten direct op-
neembaar zijn. Aan negatieve rente is € 3.500 
betaald.

• Door het verloop van de coronapandemie kon 
ook weer worden gestart met de verkoop door 
de winkel, wat een resultaat van € 4.398 ople-
verde. Ook hebben weer muzieklezingen en in-
leidingen plaats gevonden wat na aftrek van de 
bijdrage € 16.554 heeft gekost aan honoraria en 
zaalhuur.

• In het verenigingsjaar is een Storioni viool 
aangeschaft voor een bedrag ad € 237.000 
bestemd voor Alexandra van Beveren. Volgens 

onze waarderingsrichtlijnen is deze aankoop op 
de balans opgenomen. Voor Ron Tijhuis is een 
hobo gekocht voor € 7.790. Dit bedrag is als kos-
tenpost opgenomen. Daartegenover werd een 
Thein althobo die niet meer werd gebruikt ver-
kocht aan een student van het conservatorium 
voor € 1.033.

• De bijdragen aan het RPhO hebben zich dit 
jaar beperkt tot de jaarlijkse bijdrage ad € 
75.000. Verder is een schatting van € 30.000 
voor de bijdrage aan 4 Intrada’s in het vereni-
gingsjaar opgenomen.

• De kosten voor beheer en administratie waren 
in lijn met het budget. Dit betreft voornamelijk 
de personele kosten, kosten van administratie, 
accountantskosten en kosten automatisering. Er 
werd een nieuwe lidmaatschapsmodule en incas-
somodule aangeschaft, die tot een betere, snel-
lere en inzichtelijke administratie moet leiden. 

• In overleg met de Financiële Commissie is 
besloten dat bij de resultaatbestemming geen 
onderscheid meer wordt gemaakt tussen in-
strumentenfonds en overige reserves. Dit is om 
te voorkomen dat het idee ontstaat dat slechts 
een beperkt bedrag voor instrumenten beschik-
baar is, terwijl het belangrijkste doel van de Ver-
eniging de aanschaf van instrumenten is. Het 
resterende bedrag van het instrumentenfonds 
is daarom ten gunste van de overige reserves 
gebracht.

FINANCIEEL JAARVERSLAG
Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest

Alexandra van Beveren met Storioni-viool
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Begroting 2022/2023
Voor het seizoen 2022/2023 wordt een tekort 
van € 10.000 begroot.

Een belangrijke reden is dat in de begroting een 
bedrag ad totaal € 70.000 voor de aanschaf 
van blaasinstrumenten is opgenomen. Het gaat 
hierbij om de aankoop van een hobo voor Ka-
rel Schoofs, 5 klarinetten voor Julien Hervé en 
Bruno Bonansea en 6 trompetten voor de ver-
nieuwing van de trompetsectie. 

Deze komen conform de waarderingsregels di-
rect ten laste van het resultaat. 

Daartegenover staat dat rekening is gehouden 
met een aangekondigde erfstelling, waarvoor 
een bedrag ad € 60.000 is geschat.

Verder omvat de begroting de reguliere kosten-
posten.  

De kosten vertonen een lichte stijging onder 
andere omdat weer meer activiteiten zullen 
plaatsvinden en ook omdat we uitgaven voor 
een aanpassing van onze website voorzien. 

KENGETALLEN
De volgende kengetallen geven een globaal inzicht in de financiële resultaten 
van de Vereniging:
 
 2021/2022 2020/2021
Bestedingen aan de doelstelling als 
% van de baten * 59,8% 12,7% 
Bestedingen aan de doelstelling als 
% van de contributies * 98,8% 79,3% 
Kosten van eigen fondsenwerving als 
% van de baten van eigen fondsenwerving        0,4% 0,1%

*: exclusief de uitgaven voor fondsen/ledenwerving, beheer en administratie 

en geactiveerde instrumenten.

Onder projecten RPhO is alleen de jaarlijkse bij-
drage ad € 75.000 opgenomen; er wordt geen 
bijdrage voor andere projecten door het RPhO 
gevraagd.

De vereniging heeft een treasurybeleid, dat 
bestaat uit het aanhouden van direct opneem-
bare tegoeden. In de loop van het nieuwe ver-
enigingsjaar wordt de negatieve rente door de 
banken afgeschaft, waardoor de rentelast komt 
te vervallen. 

Door de goede liquiditeitspositie zijn er vol-
doende mogelijkheden om instrumenten aan te 
kopen. Met het orkest is hier regelmatig overleg 
over.

Rotterdam, 13 september 2022

3. BALANS PER 30 JUNI 2022

ACTIVA  30 juni 2022 30 juni 2021

Materiële vaste activa  
3.1. Instrumenten  1.933.930 1.696.930
  
Financiële vaste activa  
3.2. Leningen    0  220
  
Totaal   1.933.930 1.697.150
  
3.3. Beleggingen  0 62.183
3.4. Voorraden  1.000 1.000
3.5. Vorderingen en overlopende activa  193.731 227.003
3.6. Liquide middelen    1.050.334 1.145.333

Totaal   1.245.065  1.435.519
  
Totaal activa  3.178.995  3.132.669
  
  
PASSIVA  
  
3.7. Reserves  
 Overige reserves  3.139.822  2.838.148
  
3.7. Fondsen  
 Instrumentenfonds  0 281.815
  
Totaal eigen vermogen  3.139.822  3.119.963
  
3.8. Kortlopende schulden  39.173  12.706
  
Totaal passiva  3.178.995  3.132.669

NB De nummers verwijzen naar de paragraaf in de toelichting waar de betreffende post 

nader wordt gespecificeerd. 
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4. SPECIFICATIES STAAT VAN BATEN EN LASTEN  

  Resultaat Begroting Resultaat Begroting
  2021/2022 2021/2022 2020/2021 2022/2023
BATEN 
Baten uit eigen fondsenwerving
4.1. Contributies 135.829 130.000  141.229 130.000
4.2. Giften, legaten en erfstellingen 52.741 80.000 703.781 100.000
     
  188.570 210.000 845.010 230.000
     
4.3. Baten uit beleggingen        67 0 6.597* 0
     
4.4. Resultaat winkel  4.398 1.000 0 4.500
     
4.5. Vergoeding  
 bruikleen instrumenten 31.325 31.000 30.846 31.500 
 
  35.790 32.000 37.443 36.000
     
Som der baten 224.360 242.000 882.453 266.000

LASTEN
Besteed aan doelstelling
4.6. Projecten RPhO 75.000 90.000 75.000 75.000
4.7.  Instrumenten 7.974 10.000 4.872 70.000
Ledenactiviteiten 16.554 10.000 4.995 20.000
Intrada/ledencommunicatie 34.706 32.000 27.069 35.000

  134.234 142.000 111.936 200.000
 
Kosten eigen fondsen-/ledenwerving 748 5.000 357 1.000
     
4.9. Kosten beheer en administratie 69.519 70.000 60.286* 75.000
     
  204.501 217.000 172.579 276.000
     
Netto resultaat 19.859 25.000 709.874 -10.000
     
Resultaatbestemming
Mutatie instrumentenfonds -281.815 0 0 0
Dotatie/onttrekking overige reserves 301.674 25.000 709.874 -10.000
     
  19.859 25.000 709.874 -10.000

*Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

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. 
De zetel van de Vereniging is Rotterdam. De 
Vereniging is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 40342041. 

1.2. Bestuur
De leden van het bestuur van de Vereniging ge-
durende het verslagjaar treft u elders aan in het 
bestuursverslag.  Leden van het bestuur ont-
vangen geen bezoldiging 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 Jaarverslaggeving. Tenzij 
anders vermeld, zijn alle bedragen in Euro’s.

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

2.3. Effecten
Ter beurze genoteerde effecten worden ge-

waardeerd tegen beurskoers. Gerealiseerde en 
ongerealiseerde koersresultaten worden opge-
nomen in de staat van baten en lasten.

2.4. Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen kost-
prijs, onder aftrek van een voorziening voor in-
courant.

2.5. Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nomi-
nale waarde, onder aftrek van een voorziening 
voor dubieuze vorderingen.

2.6. Overige
Alle overige activa en passiva worden gewaar-
deerd tegen nominale waarde

2.7. Reserves en fondsen
Alle resultaten worden opgenomen in de reke-
ning van baten en lasten. Dotaties of onttrek-
kingen aan reserves en fondsen worden verant-
woord als resultaatbestemming.

2.8. Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend aan de pe-
riode waarop ze betrekking hebben.
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3. SPECIFICATIES BALANS

3.1.1. Instrumenten
Het bedrag dat per 30 juni 2022 en 30 juni 2021 aan instrumenten is geactiveerd is 
als volgt:

  2021/2022 2020/2021
   
Saldo begin van het boekjaar 1.696.930 1.696.930
Aanschaf Storioni viool 237.000 0
   
Saldo, eind van het jaar 1.933.930 1.696.930
   

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 2022 en 30 juni 2021 als volgt:

  2021/2022 2020/2021
   
Geactiveerde strijk- en blaasinstrumenten 3.437.458 3.190.158
Niet geactiveerde blaasinstrumenten         398.033 408.519
Niet geactiveerde slagwerkinstrumenten en harpen 249.881 252.121
Overige 36.042 33.802
   
Totaal Vereniging 4.121.414 3.884.600
   
Instrumenten in bruikleen 8.483.700 7.594.000
   
Totaal verzekerde waarde         12.605.114 11.478.600
   

3.2. Leningen
Dit betreft renteloze leningen aan musici van het orkest ter financiering van de aanschaf van instru-
menten. Aflossing geschiedt door overeengekomen inhoudingen op het salaris.
De mutaties waren als volgt:

  2021/2022 2020/2021
   
Saldo, begin van het jaar 220 1.094
Bij: uitbreiding lening - -
Af: aflossingen                 220 874
   
Saldo, eind van het jaar 0  220
   

3.3. Beleggingen
Beleggingen betreffen ter beurze genoteerde effecten. Ultimo 2021 zijn de betreffende obligaties 
uitgeloot, waarna per 30 juni 2022 het bedrag aan beleggingen nihil is.

3.4. Voorraden
De voorraad is gebaseerd op een telling in de winkel per 30 juni 2022 en aanvullende verkoopinfor-
matie. 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 2022 € 12.926 
(vorig seizoen € 12.335).

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

  2021/2022 2020/2021
   
Instrumentenverhuur 37.903 76.176
Te vorderen btw 4.828 0
Overige vorderingen en overlopende activa 1.000  827
Te verwachten erfstellingen 150.000 150.000
   
 Saldo, eind van het jaar 193.731 227.003  

   

3.6. Liquide middelen
Liquide middelen bestaan nagenoeg geheel uit direct opvraagbare banksaldi. 



14   VRIENDEN ROTTERDAMS PHILHARMONISCH ORKEST    JAARVERSLAG 2021/2022    JAARVERSLAG 2021/2022    VRIENDEN ROTTERDAMS PHILHARMONISCH ORKEST   15

4. SPECIFICATIES STAAT VAN BATEN EN LASTEN

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

 
  2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021
     
  # leden # leden € €
     
Leden 2.808 2.948 128.871 135.905
Begunstigers 104 81    6.843 5.238
Jeugdleden 11 9    115       86
     
  2.923 3.038 135.829 141.229
     

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

  2021/2022 2020/2021  
   

Leden        45.009 97.194
Niet-leden 7.732 3.587
Giften ten aanzien van legaten en erfstellingen 0 603.000
   
Saldo, eind van het jaar 52.741 703.781  

   

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

4.4. Resultaat winkel
De winkel is dit seizoen gedeeltelijk actief geweest. De omzet bedroeg € 4.429 en de marge € 4.398.

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

3.7. Reserves en fondsen
Reserves en fondsen zijn uitsluitend gemuteerd door dotaties of onttrekkingen uit de resultaat-
bestemming. De overige reserves vertegenwoordigen het vrije vermogen van de vereniging. Het 
instrumentenfonds representeerde het voor de aanschaf van instrumenten beschikbare saldo van 
specifiek voor dat doel aangemerkte schenkingen en giften. 

Het verloop van het instrumentenfonds is als volgt:

  2021/2022 2020/2021  
   

Saldo, begin van het jaar          281.815 281.815
Bij: toevoegingen uit saldo baten en lasten 0 0
Af: onttrekking ten gunste van de overige reserves -281.815 -
   
Saldo, eind van het jaar 0 281.815
   

Het verloop van de overige reserves is als volgt: 

  2021/2022 2020/2021  
   

Saldo, begin van het jaar          2.838.148 2.128.274
Bij/Af: toevoegingen uit saldo baten en lasten 19.859 709.874
Bij: toevoeging uit instrumentenfonds 281.815 -
   
Saldo, eind van het jaar 3.139.822 2.838.148
   

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

  2021/2022 2020/2021  
   

Overige kortlopende schulden        39.173 12.644
Btw nog te betalen 0 62
   
Saldo, eind van het jaar 39.173 12.706
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4.6. Projecten RPhO
De vereniging ondersteunt het orkest met algemene middelen en bij bijzondere projecten. Zowel 
het afgelopen verenigingsjaar als het verenigingsjaar daarvoor is alleen de jaarlijkse bijdrage aan het 
orkest betaald. 

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 boekre-
sultaten op verkopen; dit betrof in het verslagjaar:

  2021/2022 2020/2021  
   

Aanschaf althobo        - 10.256
Aanschaf hobo 7.790 -
Verkoop althobo - -6.000
Verkoop hobo -1.033 -2.479
Verkoop trompet - -1.015
Onderhoud   1.217 4.110
   
            7.974 4.872  

   

4.8. Ledenactiviteiten
In deze post zijn de kosten begrepen van de ledenactiviteiten, te weten de inleidingen en de mu-
ziekcursus. 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):

 
    2021/2022 2020/2021
   
  Opbrengsten Kosten Resultaat Resultaat  
     
Inleidingen - 13.247 13.247 4.995
Muziekcursussen -3.457 6.764 3.307
     
  -3.457 20.011 16.554 4.995
     

4.9. Kosten beheer en administratie
De samenstelling van deze kosten is als volgt:

  2021/2022 2020/2021  
   

Personele kosten       40.537 38.941
Bestuurs- en administratiekosten 4.852 3.236
Accountants-, advies-, automatisering-, 
porti en overige kosten 19.128 16.825
Rente en kosten bank 5.002 1.284  

   
            69.519 60.286  
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Algemene Ledenvergadering 2021
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OVERIGE GEGEVENS

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 2021 tot en met 30 juni 2022

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening voor het jaar eindi-
gend op 30 juni 2022 van de Vereniging Vrien-
den van het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
te Rotterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag op-
genomen jaarrekening een getrouw beeld van 
de grootte en de samenstelling van het vermo-
gen van de Vereniging Vrienden van het Rotter-
dams Philharmonisch Orkest per 30 juni 2022 en 
van het resultaat over de periode 1 juli 2021 tot 
en met 30 juni 2022 in overeenstemming met de 
in Nederland geldende Richtlijn c2 voor kleine 
Fondsenwervende organisaties van de Raad 
voor de Jaarverslaggeving.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 30 juni 2022;
2. de staat van baten en lasten over 
 het seizoen 2021/2022; 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 Ne-
derlandse controlestandaarden vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie 'Onze verantwoorde-
lijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de Vereniging Vrien-

den van het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
zoals vereist in de Verordening inzake de onaf-
hankelijkheid van accountants bij assurance-
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Neder-
land. Verder hebben wij voldaan aan de Veror-
dening 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 controleverkla-
ring daarbij, omvat het jaarverslag andere infor-
matie, die bestaat uit:
 - Het bestuursverslag (jaarverslag  
  2021/2022 – financieel jaarverslag)
 - De overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden 
zijn wij van mening dat de andere informatie met 
de jaarrekening verenigbaar is en geen materi-
ele 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. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde 
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening. Het bestuur is verantwoorde-
lijk voor het opstellen 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 opma-
ken en getrouw weergeven van de jaarrekening 
in overeenstemming met de in Nederland 
geldende Richtlijn c2 voor kleine Fondsen-
wervende organisaties van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. In dit kader is het bestuur 
verantwoordelijk voor een zodanige interne be-
heersing 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 verslagge-
vingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 
opmaken op basis van de continuïteitsveron-
derstelling, tenzij het bestuur het voornemen 
heeft om de vennootschap te liquideren of de 
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëin-
diging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstan-
digheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de onderneming haar bedrijfs-
activiteiten in continuïteit kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle 
van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plan-
nen en uitvoeren van een controleopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte 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 waar-
door 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 rede-
lijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzon-
derlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op 
de economische beslissingen die gebruikers op 
basis van deze jaarrekening nemen. De materia-
liteit 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 profes-
sioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar rele-
vant professionele oordeelsvorming toegepast 
in overeenstemming met de Nederlandse con-
trolestandaarden, 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 uitvoe-
ren van controlewerkzaamheden en het verkrij-
gen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude 
is het risico dat een afwijking van materieel be-
lang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. 
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk ver-
keerd voorstellen van zaken of het doorbreken 
van de interne beheersing;
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- het verkrijgen van inzicht in de interne be-
heersing 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 ge-
bruikte grondslagen voor financiële verslagge-
ving en het evalueren van de redelijkheid van 
schattingen door het bestuur en de toelichtin-
gen die daarover in de jaarrekening staan;

- het vaststellen dat de door het bestuur gehan-
teerde continuïteitsveronderstelling aanvaard-
baar is. Tevens het op basis van de verkregen 
controle-informatie vaststellen of er gebeur-
tenissen en omstandigheden zijn waardoor ge-
rede twijfel zou kunnen bestaan of de onder-
neming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit 
kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn 
wij verplicht om aandacht in onze controlever-
klaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelich-
tingen inadequaat zijn, moeten wij onze verkla-
ring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd 
op de controle-informatie die verkregen is tot 
de datum van onze controleverklaring. Toekom-
stige gebeurtenissen of omstandigheden kun-
nen 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 opge-
nomen toelichtingen; en

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

Wij communiceren met de met governance be-
laste 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 be-
heersing.

Gouda, 29 september 2022

Visser & Visser Audit en Assurance B.V.
A. Plug RA

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 
VAN DE VERENIGING VRIENDEN VAN HET 
ROTTERDAMS PHILHARMONISCH ORKEST
Maandag 25 oktober 2021
Hybride bijeenkomst: locatie Bibliotheektheater Rotterdam + verbinding via Vimeo

Aanwezig: Ken Gould (voorzitter), Rein Buwalda (secretaris), 
Onno Servaas (penningmeester), Rien van Genderen (bestuurslid), 
Nadja Bremer (notulist) + ca. 40 leden (op locatie) en 8 leden (via Vimeo)
Afwezig: bestuurslid Maite Houwing (ouderschapsverlof)

Agenda
1 Welkom door de voorzitter
2 Een korte terugblik: notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 26 oktober 2020 
 Redactioneel jaarverslag over het verenigingsjaar 2020-2021 
3 Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 2020-2021 
4 Verslag Financiële commissie
5 Decharge bestuur
6 Voorstel tot herbenoeming van de heren Oosterloo, Vehmeijer en De 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 
9 Mededelingen van het bestuur en directie van het orkest
10 Muzikaal intermezzo 
11  Vragen van Vrienden
12 Afsluiting

   JAARVERSLAG 2021/2022    VRIENDEN ROTTERDAMS PHILHARMONISCH ORKEST   21

Muziekcursus met Leo Samama

Stralende Actieve Vrienden 
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1. Welkom door de voorzitter
De voorzitter opent om 19.32 uur de vergade-
ring en heet namens het bestuur alle aanwezi-
gen in het theater thuis, evenals de kijkers die 
thuis meekijken. Het Bibliotheektheater wordt 
bedankt voor de gastvrijheid. Speciaal welkom 
voor de ereleden en oud-bestuursleden, Joop 
Bonebakker, Evelien Masselink, Thea de Lange 
en de nieuwe zakelijk directeur Jeroen van Breu-
gel. George Wiegel is momenteel op reis; allen 
krijgen de hartelijke groeten namens hem. Wel is 
aanwezig oud-orkestlid en ambassadeur van de 
vriendenvereniging Agnes Tönkö: hartelijk wel-
kom. Eveneens welkom aan de Financiële Com-
missie: Carel Oosterloo, Clemens Vehmeijer 
en Jan de Landmeter. Hartelijk welkom aan de 
actieve vrienden waaronder Thilde Rol, Thea de 
Lange, Cees Hesse, Lotus van Almelo, Elly van 
der Spek en Francien Verhoef. Tevens hartelijk 
welkom aan alle overige vrienden.

Op het podium zijn aanwezig secretaris Rein 
Buwalda, penningmeester Onno Servaas en al-
gemeen bestuurslid Rien van Genderen. Maite 
Houwing is er helaas niet bij; zij is recent bevallen 
van een gezond jongetje. Tevens is Nadja Bre-
mer aanwezig, onze officemanager.

Dan een droevig bericht: een van onze trou-
we actieve vrienden Hanneke Drost is vrijdag 
jongstleden overleden. Zij is in onze gedachten.

Er zal een pauze worden ingelast om het podium 
klaar te zetten voor de musici. Het blijft nog een 
verrassing wie de musici zijn. Petja Buitendijk is 
aanwezig om foto’s te maken.

2. Een korte terugblik: Notulen Algemene 
Ledenvergadering d.d. 26 oktober 2020. 
Redactioneel jaarverslag over het verenigings-
jaar 2020-2021.
De notulen van 26 oktober 2020 staan op pagi-
na 25 van het jaarverslag. De ALV van vorig jaar 
verliep via Zoom. Heel fijn om nu weer live de 
ALV te kunnen doen.

Er waren ingezonden correcties op de notulen 
van vorig jaar. De secretaris bespreekt de pun-
ten die Rinus Degeling heeft ingezonden. Het 
betreft de volgende punten:

1. In de kop wordt bij “Aanwezig:” ook mevrouw 
Maite Houwing genoemd wat toch wel in tegen-
spraak is met uw mededeling onder punt 1.2 dat 
zij als arts dienst had in het Erasmus MC.

2. Bij punt 2 betreffende de notulen van de ver-
gadering van 21 oktober 2019 rept over een aan-
passing van het aantal aanwezigen zonder dat 
het juiste aantal nu in de notulen van 2020 wordt 
genoemd, jammer.

3. Bij punt 4, verslag van de Financiële Commis-
sie, staat op bladzijde 30, helemaal onderaan, 
over Onno Visser: “…hij is achter lid geweest …” 
waar wellicht werd bedoeld acht jaar maar ik wil 
mij niet bezondigen aan jumping to conclusions.

De voorzitter vraagt of vanuit de zaal of chat 
overige opmerkingen over de notulen 2020 zijn. 
Die zijn er niet. Bij acclamatie wordt verzocht om 
de notulen goed te keuren. De notulen zijn bij 
dezen goedgekeurd.

Over het redactionele verslag 20/21 stipt de 
voorzitter het volgende aan. De inleiding van 
de voorzitter gaat erover om het contact on-
derling te versterken evenals het contact tussen 
orkest en de vrienden. De vereniging doet dat 
al decennia en met succes. Met de opkomst van 
videobellen kreeg de vereniging er een medium 
bij waardoor voor het eerst voor echt contact 
op individueel niveau kon worden gezorgd tus-
sen vrienden en orkestleden. Het project Meet 
the Musician lijkt tegemoet te komen aan de 
behoefte aan individueel contact. Nood maakt 
vindingrijk, zo blijkt maar weer.

In het verslag laten de cijfers zien dat er nog 
andere uitdagingen zijn die aanleiding geven 
voor de nodige vindingrijkheid. Terwijl de do-

natiecijfers op peil blijven, zien we dat de trend 
van een dalend ledenaantal doorzet. De nieuwe 
zakelijk directeur heeft aangegeven samen met 
de Vriendenvereniging extra aandacht te willen 
besteden aan publieksbereik en verbreding. Zijn 
succes daarmee zal leiden tot aanwas van leden, 
graag versterkt met ideeën van de leden. 

In het verslag leest men ook over de samenstel-
ling van het bestuur. In de komende maanden 
gaat het bestuur actief op zoek naar versterking 
van het bestuur. Ook over het werk van de actie-
ve vrienden valt te lezen in het verslag. Door alle 
coronaperikelen hebben de actieve vrienden 
een kleinere rol kunnen spelen. In de afgelopen 
maand zijn ze met hernieuwde energie aan de 
slag gegaan, waarvoor dank.

De voorzitter vervolgt met verdere dank. In het 
verslag is anderhalve pagina gewijd aan de vele 
communicatieactiviteiten die Rien van Gende-
ren heeft verzorgd. Bij afwezigheid van fysiek 
contact zijn alle communicatiemiddelen extra 
belangrijk geworden en Rien heeft hier een dag-
taak aan. Ook leest men over de ledenactivitei-
ten zoals de cursus muziekverdieping die Rien, 
samen met Maite, heeft georganiseerd. Rien 
wordt bedankt voor deze bijzondere prestatie.  

Ook Rein wordt bedankt voor het project Meet 
the Musician. Samen met Nadja heeft hij de 
programmering voortvarend opgepakt en 
gasten en gespreksleiders geregeld. Dat is al-
lemaal heel goed verlopen. En onze voorzitter 
Ken Gould vervult daarbij steeds op uitstekende 
wijze de rol van moderator. 

Ook Onno wordt bedankt voor de vele tijd en 
energie die hij heeft geïnvesteerd. Dit was zijn 
eerste jaar, met veel aandacht niet alleen aan 
de financiën, maar ook om het CRM bruikbaar 
te maken.

Ook Nadja, die echt alles in de gaten houdt, 
wordt nadrukkelijk bedankt.

3. Financieel jaarverslag over het verenigings-
jaar 2020-2021
De penningmeester krijgt vervolgens het woord 
om het financieel jaarverslag toe te lichten. Dat 
verslag start op pagina 11.

Het eerste jaar was een belevenis maar is goed 
gelukt. Dat het afgelopen jaar (ook) beïnvloed is 
door coronaperikelen is goed terug te zien in de 
cijfers. Bijeenkomsten konden niet fysiek plaats-
vinden, wat blijkt uit minder uitgaven op dat 
vlak. Ook verviel de jaarlijkse bijdrage aan het 
Gergiev Festival. Wel werd er een bedrag van  
€ 75.000 als bijdrage aan het orkest geschon-
ken. Verder waren er geen inkomsten vanuit de 
vriendenwinkel en minder activiteiten op het 
gebied van aanschaf en verkopen van instru-
menten. Alleen voor Ron Tijhuis werd een alt-
hobo aangeschaft. De hobo van Karel Schoofs 
is verkocht. Er is nog geen nieuw instrument 
aangeschaft. Ook de trompet van André Heu-
velman is inmiddels verkocht.

De baten zijn echter in dit seizoen aanzienlijk 
gestegen ten opzichte van de vorige periode. 
Wij zijn namelijk verheugd met een erfstel-
ling, waarvan voorlopig een voorschot van  
€ 450.000 is uitbetaald en daarnaast met twee 
legaten van totaal € 53.000. Dit nog naast de 
giften, die wij nog voor een totaalbedrag van 
€ 20.000 mochten ontvangen. 

Bovendien zijn de opbrengsten uit contribu-
ties hoger dan verwacht ondanks het dalende 
ledenaantal. Dit is te danken aan de verhoging 
van de contributie, die per 1 juli 2020 is doorge-
voerd en aan de uitgebreide nabelacties die ook 
dit seizoen weer hebben plaatsgevonden.

Dit jaar werd ook weer bijgedragen aan de  
kosten voor Intrada.

Onder de streep resteert een buitengewoon 
goed resultaat dit jaar, waarvoor uiteraard een 
goede aanwending wordt gezocht.
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In overleg met de Financiële Commissie is beslo-
ten het hele resultaat aan de algemene reserve 
toe te voegen. Dat is om te voorkomen dat het 
idee ontstaat, dat er slechts een beperkt bedrag 
voor instrumenten beschikbaar is. Dat is niet zo: 
immers, het primaire doel van de Vereniging 
is, dat de gelden voor aanschaf instrumenten  
worden gebruikt. Vandaar dat deze keuze  
gemaakt is.

Dit is de belangrijkste toelichting op de jaarcij-
fers. De penningmeester vraagt of er vragen 
vanuit het publiek zijn. De heer Degeling stelt 
de volgende vraag: hij vraagt zich af waarop 
Karel Schoofs speelt als zijn hobo verkocht is. 
Antwoord: Karel Schoofs krijgt telkens instru-
menten op zicht van handelaren om uiteindelijk 
tot een goede keuze te komen.

Mevrouw Liesbeth Jansen vraagt om toelich-
ting op punt 2.2: Het relatiebeheer van het me-
cenasfonds is in 2010/2011 overgedragen aan 
het Philharmonisch Fonds en sindsdien volledig 
in beheer bij het RPhO. De instrumenten uit  
het Fonds zijn toen overgedragen aan de  
Vriendenvereniging en worden hier beheerd en 
geadministreerd.

De penningmeester kondigt de heer Oosterloo 
aan om het verslag van de Financiële Commissie 
voor te lezen.

4. Verslag Financiële Commissie
De heer Oosterloo neemt het woord en leest 
het verslag van de Financiële Commissie voor.  

Wij worden ieder jaar door de ledenvergadering 
benoemd om samen met de externe accountant 
en de penningmeester te overleggen en jaarlijks 
verslag uit te brengen in de ledenvergadering. 
Het aflopen jaar heeft één vergadering op 10 
september 2021 plaatsgevonden met de pen-
ningmeester en de externe accountant. We 
hebben kritische vragen gesteld. Alle vragen 
zijn naar tevredenheid beantwoord. We kijken 

ook vooruit. Er heeft een verbetering in de le-
denadministratie plaatsgevonden. In 2019 is 
de vriendenvereniging overgegaan naar nieuw 
CRM in overleg met het orkest. Hierdoor een 
aanzienlijke verbetering die waarschijnlijk ook 
voor meer contributie-inkomsten heeft ge-
zorgd. De Financiële Commissie was dik tevre-
den. We waren onder de indruk van de snelheid 
waarmee Onno zaken heeft opgepakt en aange-
leverd. Dit heeft mede geleid tot goede cijfers.

5. Decharge bestuur
De voorzitter vraagt bij acclamatie decharge 
voor de penningmeester voor het financieel 
beheer van het afgelopen jaar. Akkoord bij  
acclamatie. 

De voorzitter vraagt de aanwezige leden de-
charge voor het bestuur voor het in 2020/2021 
gevoerde beleid. Akkoord bij acclamatie. 

6. Voorstel tot herbenoeming van de heren 
Oosterloo, Vehmeijer en De Landmeter in de 
Financiële Commissie voor het verenigingsjaar 
2020-2021 en voorstel tot benoeming van de 
heer De Landmeter in de Financiële Commissie 
voor het verenigingsjaar 2021-2022
Elk jaar worden de leden van de Financiële Com-
missie door de leden benoemd. Bij acclamatie 
gaan de leden akkoord met het voorstel tot her-
benoeming tot de heren Oosterloo, Vehmeijer 
en De Landmeter. De voorzitter dankt de aan-
wezigen.

7. Voorstel tot herbenoeming van Visser &  
Visser BV tot accountant voor het verenigings-
jaar 2021-2022
Het voorstel om ook volgend seizoen gebruik te 
maken van de diensten van registeraccountant 
Visser & Visser krijgt bij acclamatie de instem-
ming van de leden.

Thea de Lange stelt een vraag over de scheiding 
tussen administratie en accountant; deze zitten 
beide bij Visser & Visser. De penningmeester 

beantwoordt de vraag: het bestuur is zich daar-
van bewust. In de praktijk zijn het gescheiden 
organisaties, ook fysiek. Tussen de organisaties 
onderling worden eventuele vragen niet be-
antwoord, maar wordt doorverwezen naar de 
penningmeester. Juist omdat het in één hand 
is, zijn ze bijzonder kritisch. Zaken zijn goed ge-
waarborgd. De voorzitter vult aan dat de situ-
atie vroeger inderdaad anders was. Ondertus-
sen zijn de organisaties echter meer van elkaar 
gescheiden, waardoor de aanleiding van het 
verzoek niet meer bestaat. De heer Oosterloo 
vult nog aan dat de maatregelen die inmiddels 
genomen zijn acceptabel zijn. Er zijn ook voor-
delen verbonden aan de huidige situatie.

8. Begroting voor het verenigingsjaar 
2021-2022
Onno Servaas licht de begroting toe (p. 15 van 
het jaarverslag). Onno neemt het woord en  
bedankt de leden voor hun vertrouwen.

Het opstellen van de begroting is gebeurd op 
een moment dat er nog veel onduidelijkheden 
waren rond de pandemie. Dit maakte het best 
lastig.

De verwachte contributies liggen op een verge-
lijkbaar niveau met verleden jaar. Er is een da-
lend aantal leden, maar er komt ook meer con-
tributie binnen dankzij inspanning van Nadja. En 
op basis van de beschikbare informatie wordt 
een bedrag van € 80.000 voor legaatstellingen 
en erfenissen verwacht.

De rentevergoeding is ongeveer even hoog. 
We zijn er in de begroting van uitgegaan, dat 
er weer een bijdrage aan het Gergiev Festival 
zal worden gegeven. Er zullen meer activitei-
ten voor ledenwerving zijn en andere zaken,  
waardoor de ledenportefeuille hopelijk stijgt.

De kosten zijn iets hoger begroot waarmee deze 
naar het oude niveau zullen komen. Dit heeft 
onder andere te maken met uitgaven voor de 

afrondende fase in ICT-zaken.

Een en ander zal naar verwachting resulteren in 
een positief saldo van € 25.000. 

Vraag vanuit het publiek, de heer Koch: er is een 
negatief advies van de Rotterdamse Kunstraad 
gekomen voor wat betreft het Gergiev Festival. 
De voorzitter geeft aan dat antwoord op deze 
vraag zo dadelijk zal volgen.

Voorzitter dankt de penningmeester voor zijn 
inspanningen en toelichting. 

9. Mededelingen van het bestuur en van de  
directie van het orkest
De voorzitter nodigt Jeroen van Breugel uit om 
nader kennis te maken met hem en de leden. 

De achtergrond van Jeroen ligt in een studie 
geschiedenis, een start in fondsenwerving bij 
de Stichting Lezen en Schrijven om vervolgens 
bij de Kunsthal in Rotterdam terecht te komen. 
Na een periode in Engeland bij de Universiteit 
van Oxford gewerkt te hebben, keerde Jeroen 
in 2018 terug naar de Kunsthal. Sinds augustus 
2021 werkt Jeroen bij RPhO en houdt hij zich be-
zig met marketing, communicatie en sales.

Jeroen bezoekt al van jongs af aan het RPhO. 
Het orkest staat er zowel nationaal als internati-
onaal goed voor. Dit moet zich wel gaan verta-
len naar publiek. Het vriendenaantal loop terug. 
Uitverkochte zalen behoort tot het verleden. Er 
zal sterk moeten worden gefocust op publieks-
vergroting én verbreding. Artistiek heeft het or-
kest de storm zeer goed doorstaan. Het plezier 
en de passie zijn bij de musici goed zichtbaar. 
Financieel staat het RPhO er ook redelijk goed 
voor. Eigenlijk gaat het goed met het orkest. De 
kaartverkoop gaat niet slecht, maar blijft wel 
achter. Dit is een trend bij alle podiumkunsten. 
Publiek heeft een meer afwachtende houding. 

Jeroen geeft aan te willen inzetten op fond-



26   VRIENDEN ROTTERDAMS PHILHARMONISCH ORKEST    JAARVERSLAG 2021/2022    JAARVERSLAG 2021/2022    VRIENDEN ROTTERDAMS PHILHARMONISCH ORKEST   27

senwerving; het orkest is in toenemende mate 
afhankelijk van die geldstroom. Een ander 
speerpunt is het publieksbereik. De marke-
tingafdeling is bezig met een platform waar op 
een laagdrempelige manier mensen in aanraking 
kunnen komen met symfonische muziek.

Over de samenwerking met Jeroen heeft Geor-
ge Wiegel het volgende gezegd: ‘Ik kijk uit naar 
een plezierige en dynamische samenwerking 
met Jeroen als zakelijk directeur, binnen het or-
kest vullen onze kennis en expertise elkaar mooi 
aan’. Jeroen en George kennen elkaar al langere 
tijd. Jeroen kijkt ook uit naar de samenwerking. 
George heeft een enorm artistieke kwaliteit en 
Jeroen hoopt van hem te kunnen leren. 

Eerder vanavond kwam vanuit het publiek een 
vraag over het Gergiev Festival. Jeroen’s reac-
tie: het Gergiev Festival heeft een eigen bestuur 
waardoor belangen gescheiden zijn. Het Ger-
giev Festival levert een belangrijke bijdrage aan 
het RPhO maar ook aan de cultuur in Rotter-
dam. De RKC is niet negatief over het festival, 
maar meent dat het wellicht beter zou passen 
binnen het RPhO en heeft voorgesteld de orga-
nisaties te voegen. Er wordt over nagedacht of 
dit de gewenste route is.

Vanuit de livestream vraagt men of gedacht 
wordt aan goedkopere kaarten voor de jeugd 
om scholen en de jeugd te enthousiasmeren? 
Jeroen geeft aan dat zeker gekeken wordt naar 
het binnenhalen van andere doelgroepen, even-
als samenwerkingsverbanden aan te gaan met 
bijvoorbeeld de Rotterdam Pas.

De special van Zembla komt ter sprake (red: 
deze ging over een flinke terugval in het aantal 
muziekscholen). George en Jeroen zijn recent bij 
de wethouder geweest; daarbij is dit onderwerp 
ter sprake gekomen. 

Vanuit het publiek wordt een vraag gesteld over 
het forse bedrag dat is vrijgekomen (red: van-

uit het legaat); wordt met het orkest gesproken 
over de bestemming daarvoor? De voorzitter 
geeft aan dat VVR ingaat op verzoeken van het 
orkest. Als een instrument aangekocht moet 
worden klopt het orkest aan bij VVR. Jeroen 
geeft aan dat het mooi is om te zien dat mensen 
grote bedragen nalaten aan het orkest. Het or-
kest denkt continu na over besteding van grote 
bedragen aan projecten.

Vanuit de livestream wordt een vraag gesteld 
over de administratieve ontkoppeling met de 
Doelen. Jeroen geeft aan dat dit te maken heeft 
met het kunnen beheren van de eigen data en 
meer inzicht te krijgen in voorkeuren van het  
publiek en daarop kunnen inspelen. 

Vanuit het publiek komt de suggestie om meer 
matineevoorstellingen in de programmering op 
te nemen. Jeroen geeft aan alle suggesties mee 
te nemen. 

PAUZE

10. Muzikaal intermezzo
De RPhO Academy staat onder leiding van Arto 
Hoornweg. Arto vertelt dat 220 kandidaten zich 
hadden aangemeld voor deelname aan de Aca-
demy, zowel uit Nederland als uit de rest van Eu-
ropa. Na vier auditierondes zijn 5 academisten 
gekozen. De samenstelling is viool, altviool, cello 
en contrabas. De academie is in het leven ge-
roepen om na de beroepsopleiding aansluiting 
bij het orkest te creëren. De verwachting is dat 
de academisten na afloop bij het orkest worden 
aangenomen: een win-win situatie voor alle be-
trokkenen. 

Het muzikaal intermezzo – twee delen van strijk-
kwartet nr. 2 van Borodin, Scherzo en Notturno 
– wordt vervolgens verzorgd door een viertal 
academisten: Lia Yeranosyan (Portugal), vi-
ool Ángeles Salas (Spanje), viool Ursula Skaug 
(Noorwegen/Nederland), altviool Eleonora Do-
minijanni (Italië), cello. 

11. Vragen van Vrienden
De heer De Landré doet een suggestie aan de 
zakelijk directeur: kijken naar het repertoire is 
nodig om ander publiek aan te trekken. 

De heer Koch: er hing vroeger een klok in de hal 
boven. Die is nu weg – deze wordt gemist. Die 
was zo handig in de pauze.

Thilde Rol: het programmaboekje wordt erg ge-
mist; er wordt verwezen naar de website, maar 
het fysieke boekje was zo fijn. Reactie Jeroen: 
mogelijk heeft dit te maken met coronamaatre-
gelen. Er zal navraag worden gedaan.

Komt er een inhaaltournee naar USA? En komt 
Pinchas Zukerman weer? Jeroen: er zijn ge-
sprekken gaande met zalen in Amerika. Mogelijk 
in 2023 weer een tour naar USA/NY. Nog niet 
helemaal zeker, houd het vooral in de gaten. In-
ternationale tournees zijn niet uit de planning 
verdwenen. In 2022 staat een reis naar Taiwan en 
Korea gepland. Pinchas Zukerman; waarschijnlijk 
niet, het antwoord is niet helemaal zeker.

Liesbeth Jansen dankt het bestuur voor haar 
werk en voor verbondenheid met VVR door 

alle activiteiten. Het bestuur geeft aan dat in 
een volgende nieuwsbrief aandacht zal worden 
besteed aan dit onderwerp. Op de website van 
de vriendenvereniging is informatie te vinden 
over de diverse activiteiten die worden georga-
niseerd en de mogelijkheid voor leden om zich 
daarvoor aan te melden.

Er wordt gevraagd naar de stand van zaken 
rondom de muziekcursus. Rien van Genderen 
licht toe: deze komt er met de welbekende do-
centen Michel Khalifa en Leo Samama. Beoogde 
locatie: de Machinist in Rotterdam-Delfshaven.

12. Afsluiting
Er zijn bloemen uitgereikt aan Nadja met loven-
de woorden voor haar werk voor VVR, veel dank 
voor alle inspanningen.
De Voorzitter dankt allen voor hun aanwezig-
heid en nodigt de aanwezig uit om tijdens een 
borrel het glas te heffen op het nieuwe sei-
zoen. De voorzitter dankt de medewerkers van 
het bibliotheektheater voor hun uitmuntende  
gastvrijheid, met dank ook aan Nadja en  
medebestuursleden, en sluit de vergadering  
om 21.45 uur.

Ken Gould interviewt Coördinator RPhO-Academie Arto Hoornweg
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