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VISIE ROTTERDAMS PHILHARMONISCH ORKEST 
 
 

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest speelt het brede symfonische repertoire in bevlogen uitvoeringen van het 
hoogste niveau. Daarmee wil het de levens verrijken van mensen waar ook ter wereld, ongeacht leeftijd, 

opleidingsniveau of culturele achtergrond. 
 
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest is, in de woorden van burgemeester Ahmed Aboutaleb, ‘een orkest dat zowel 

nationaal als internationaal onderscheidend is en tegelijkertijd stevig geworteld in de stad.’ Wij zijn zeer verbonden met 

de stad Rotterdam en het verzorgingsgebied daaromheen, een regio van circa vier miljoen mensen. Wij werken samen 

met vele zakelijke, culturele en maatschappelijke partners binnen en buiten het klassieke muziekdomein.  
 

In al onze activiteiten leveren wij de allerhoogste kwaliteit en meten wij ons met de beste orkesten in de wereld. Wij zijn 

een van de twee grote symfonieorkesten in Nederland met een internationaal profiel. Daarom werken wij uitsluitend met 

musici, solisten en dirigenten van wereldniveau. Wij willen mensen raken, in al hun diversiteit, in Rotterdam, Nederland 

en de wereld.  
 

Bevolkingssamenstelling en vrijetijdsgedrag veranderen en wij bewegen mee. Wij kijken met een open vizier naar de 

wereld om ons heen, onderzoeken wat nodig is en maken eigenzinnige keuzes. 
 

Onze visie bestaat uit vijf pijlers.  
 
1. Internationale kwaliteit 
Wij zijn trots op onze stilistische flexibiliteit en willen die nog verder verbreden. Wij spelen alle soorten symfonische 

muziek, zo lang wij overtuigd zijn van de kwaliteit van de composities en onze uitvoering. 
 
2. Groter en meer divers publieksbereik 
Wij willen wereldwijd een groter publiek bereiken van liefhebbers van kwalitatief hoogstaande symfonische muziek. 

Daarnaast willen we van betekenis zijn voor alle inwoners van de regio groot-Rotterdam, ook voor publieksgroepen die 

niet of nauwelijks vertrouwd zijn met symfonische muziek.  
 
3. Educatie en talentontwikkeling 

Onze focus op educatie en talentontwikkeling legt de basis voor een toekomst waarin mensen kunnen blijven genieten 

van symfonische muziek. We willen nog meer kinderen bereiken in de regio groot-Rotterdam. 
 
4. Samenwerking/interconnectiviteit 
Om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de levens van mensen en het klimaat in de stad en daarbuiten, 

breiden wij de samenwerking met onze vele partners verder uit. 
 
5. Gezonde organisatie 
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft een gezonde bedrijfsvoering. Het zal de komende periode wel aandacht 

vergen om de organisatie financieel stabiel te houden. Door autonome stijging van personeelskosten staat de begroting 

steeds verder onder druk en dreigen de middelen voor innovatie vrijwel te verdwijnen. Dit maakt het uitdagender om 

onze innovatieambitie te realiseren.  
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1.  VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET BOEKJAAR 2019 
 
Inleiding 
 
De afwikkeling van dit jaarverslag vindt plaats in de merkwaardige omstandigheid dat dit van huis uit moet gebeuren, 

omdat wij op het moment van schrijven in maart 2020 enorm getroffen worden door de maatregelen om verdere uitbraak 

van het coronavirus te beperken. Terugkijkend constateren we bijna met weemoed dat, na het feestjaar 2018, waarin we 

het honderdjarig bestaan van ons orkest vierden, 2019 voor ons het begin was van een nieuwe eeuw. We luidden het 

jaar in met het Nationaal Vuurwerk, dat werd opgeluisterd met onze muziek – een mooi begin van een jaar waarin we 

steeds opnieuw wisten te vlammen. Dat deden we allereerst met Lahav Shani, onze nieuwe chef-dirigent die in 

september 2018 was aangetreden. Een betere opvolger voor Yannick Nézet-Séguin hadden we ons niet kunnen 

wensen.  

 

Zetten we de wapenfeiten van 2019 op een rijtje, dan zien we de naam van Lahav Shani steeds opnieuw terugkeren. 

Onder zijn leiding speelden we een flink aantal van onze mooiste concerten, zowel in Rotterdam als tijdens de tournees    

– de ene door Taiwan en China, de andere langs de belangrijkste Europese zalen en festivals – en bevestigden 

daarmee opnieuw onze reputatie als ‘internationales Spitzenorchester’, zoals de NordWest Zeitung ons noemde. Maar 

ook met andere dirigenten, onze voormalige chefs en eredirigenten Valery Gergiev en Yannick Nézet-Séguin voorop, 

kwamen we tot grootse prestaties. En onze samenwerking met Medici.tv gaf die Rotterdamse concerten een wereldwijd 

bereik: drie uitvoeringen in de Doelen werden via live video-streaming gevolgd in meer dan zeventig landen over de hele 

wereld. 

 

In 2019 investeerden we in de toekomst – met resultaten die zich nog niet direct in harde cijfers terugvertalen. We 

legden de basis voor een ambitieuze concert- en tourneeprogrammering in de komende jaren, niet alleen met onze chef-

dirigent maar ook met eredirigent Yannick Nézet-Séguin. We bereidden een meerjarig cd-contract voor met een van de 

grote labels. We zijn partner van het Internationale Dirigentenconcours Rotterdam, waarvan de eerste editie in 2021 zal 

plaatsvinden. We ontwikkelden nieuwe producties en innovatieve formats en legden contact met samenwerkingspartners 

voor toekomstige projecten. Dat alles om te anticiperen op de eisen die morgen en overmorgen gesteld zullen worden 

aan ons orkest. Op het moment van uitbrengen van dit jaarverslag – in maart 2020 – zijn door de uitbraak van het 

coronavirus en het vrijwel overal ter wereld vrijwel volledig stilleggen van het openbare leven, de urgentie en noodzaak 

van het tijdig anticiperen op de toekomst meer dan ooit duidelijk geworden. De tournee naar Amerika van 13 – 28 maart 

2020 moest worden afgezegd en vervolgens alle concerten tot naar verwachting 1 juni. Dit is in artistiek en financieel 

opzicht een hard gelag voor ons orkest en het bloeiende culturele leven in Rotterdam en daarbuiten, reden te meer om 

innovatie en samenwerking te omarmen. 

 
Wereldwijd bereikten we in 2019 totaal 166.000 bezoeken, dat is minder dan in topjaar 2018 van ons honderdjarig 

jubileum. De exploitatie sluit met een tekort van € 373.000,-. Het negatieve resultaat is voornamelijk veroorzaakt door 

tegenvallende opbrengsten uit de kaartverkoop en een nabetaling voor salarissen over 2018 als gevolg van nieuwe 

CAO-afspraken. De achterblijvende indexering van de subsidie van OCW en de Gemeente Rotterdam begint nu zijn tol 

te eisen.  

 

We blijven onverminderd ambitieus. We werken aan een nieuw productieformat waarmee we de bezoekersaantallen 

willen vermeerderen, maar we zullen de steun van onze begunstigers, het bedrijfsleven, de gemeente en het rijk nodig 

hebben om datgene wat we in ruim honderd jaar tijd hebben opgebouwd ook voor de komende eeuw te behouden. De 

tijdgeest vraagt om verdergaande investeringen in nieuwe formats, in relatie met het publiek, mecenassen en het 

bedrijfsleven. Hiervoor is een adequaat budget met ruimte voor investeren en een concurrerende beloning voor onze 

medewerkers noodzaak.  
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Activiteiten 
 
Om onze missie te realiseren concentreerden we in 2019 onze activiteiten op zeven gebieden. 

 

[1] investeren in bestaand publiek: 
Lokaal aanbod van wereldklasse is voor ons de sleutel om onze bestaande bezoekers blijvend aan ons te binden. Wij 

investeren in behoud en groei van dit trouwe publiek met onze reguliere concertprogrammering, waarbij veelzijdigheid en 

topkwaliteit onveranderlijk de uitgangspunten zijn. We werken samen met de beste dirigenten en solisten, waarbij we ons 

rijk weten met Lahav Shani als chef-dirigent en Valery Gergiev en Yannick Nézet-Séguin als onze eredirigenten. Samen 

vormen zij een kernteam waar de meest prestigieuze orkesten slechts van dromen.  

 

Wij brachten in 2019 een repertoire dat zich uitstrekte van Händel tot hedendaags: een breedte die past bij onze 

bijzondere stilistische flexibiliteit. Tegenover vier wereldpremières stond werk van oude meesters als Bach en Rameau, 

we eerden de symfonische canon met symfonieën van Schubert tot Sjostakovitsj en ontfermden ons over te zelden 

gespeelde meesterwerken als de Drei Orchesterstücke van Berg en de Zesde van Sibelius.  

 

[2] investeren in nieuw publiek: 
Met de doelgroepgerichte producties Musical Meets Opera en Harry Potter in Concert trokken we in 2019 4713 

bezoekers die nog nooit naar ons orkest waren komen luisteren. Bij Musical Meets Opera bedroeg het aantal bezoekers 

dat voor de eerste maal naar ons orkest kwam luisteren 34% van het totaal aantal bezoekers; bij Harry Potter was dit 

51% van het totaal aantal bezoekers. We produceerden vier hoogwaardige familievoorstellingen, waarmee wij 

investeerden in de bezoekers van de toekomst. 

 

Ook onze Banda, opgericht in 2017, bewees in 2019 haar toegevoegde waarde in het bereiken van nieuw publiek. Dit 

ensemble uit eigen gelederen van flexibele samenstelling werkte onder meer mee aan Willem van Hanegem 75 jaar, een 

feestavond in de Doelen ter ere van deze Rotterdamse held. 

 

Om ons publiek te verbreden namen we ook met veel plezier de uitnodiging aan om een openluchtconcert met de Beach 

Boys te geven – een groot optreden op het strand van de Tweede Maasvlakte ter gelegenheid van het honderdjarig 

bestaan van Spido. 

 

[3] vervullen van onze maatschappelijke rol:  
Met onze openbare repetities en met de actie Helden in de zaal gaven we Rotterdammers de kans om ons gratis in de 

concertzaal te horen. Maar we brachten onze muziek ook naar de meest uiteenlopende plaatsen in de stad – te 

beginnen met onze muzikale bijdrage aan het Nationaal Vuurwerk bij de Erasmusbrug. Onze luisterstoel kreeg een vaste 

plaats in het Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis en ons Low Brass Ensemble gaf twee wijkconcerten. 

 

Samen met Toonkunst Rotterdam maakten we van Bachs Weihnachtsoratorium een bijzonder participatieproject: 

aangevuld met andere gevorderde amateurzangers lieten we dit koor meedoen aan onze concerten, waarbij onze 

gastdirigent het laatste deel van het repetitie- en coachingstraject voor zijn rekening nam. Samen muziek maken stond 

ook centraal in het Meespeelorkest waarmee we in 2019 de Nationale Kindermuziekweek openden, en in het IKEI-

project (Ieder Kind Een Instrument), waarin schoolkinderen de kans krijgen om een instrument te leren bespelen en 

samen met onze musici op te treden. 

 

Ook verzorgden we, inmiddels voor de vijfde keer, het muzikale aandeel van de uitreiking van de Internationale 

Kindervredesprijs – te zien als de jonge variant van de Nobelprijs voor de Vrede. 

 

[4] uitbouwen van onze nationale en internationale positie: 
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest was in 2019 over de hele wereld te horen – zowel live met concerten van 

Amsterdam tot Peking, als via radio, televisie, webcast en cd. We maakten tournees door Azië (juni 2019) en Midden-

Europa (augustus-september 2019) en bezochten het Parijse Théâtre des Champs-Elysées en het Konzerthaus van 

Dortmund in het kader van onze meerjarige residentie in deze prestigieuze zalen. Het merendeel van onze 

concertprogramma’s in Nederland was op Radio4 te beluisteren, daarnaast werden ook onze concerten in Parijs, 
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Bremen, Grafenegg en Locarno uitgezonden. Medici.tv verzorgde webcasts van drie van onze concerten in Rotterdam; 

ook het National Center for Performing Arts in Peking registreerde ons concert aldaar voor een webcast. 

 

Niet alleen met concertregistraties bereikten we ons publiek. Zo had ons orkest ook een belangrijke rol in de eerste 

aflevering van de televisieserie Sportlab Sedoc (NPO2, AVROTROS – een programma over het verband tussen stress 

en topprestaties) en maakte de internationale nieuwszender I24 een item over ons naar aanleiding van onze Sacre in 

Parijs. 

 

[5] invullen van onze educatieve taak:  
We hebben een breed educatief aanbod dat we voortdurend innoveren. In 2019 zetten we de zeer succesvolle 

samenwerking met Maas theater en dans voort in RPhO Meets Maas, een multidisciplinaire voorstelling voor het 

voortgezet onderwijs waarin klassieke muziek en hiphop samenkomen.  

 

Bovendien ontwikkelden we een VR-bril voor gebruik in workshops en bij repetitiebezoek, en maakten we de nieuwe 

voorstelling Het Orkest Laboratorium, een groot symfonisch project voor de groepen 5 en 6 in het basisonderwijs. 

 

[6] investeren in samenwerkingsverbanden: 
In 2019 zochten en vonden we synergie in samenwerking met tal van partners in en buiten Rotterdam. Een bijzondere 

partner in Rotterdam is de Doelen, met wie we samenwerken op allerlei gebied – van de Red-Sofaprogrammering, 

waarin we ieder seizoen twee concerten met hedendaags repertoire verzorgen, tot een gemeenschappelijke campagne 

voor kinder- en familievoorstellingen. Uit onze samenwerking kwam ook de Kindermuziekweek voort. Dit Rotterdamse 

initiatief van de Doelen en ons orkest leidde tot een nationaal samenwerkingsverband: in 2019 was de 

Kindermuziekweek voor het eerst een landelijk evenement, waar orkesten, zalen en ensembles door het hele land aan 

meededen. 

 

We zetten ons partnership met de Rotterdamse Muziekcoalitie en onze samenwerking met Maastheater en ZangExpress 

voort, evenals onze meerjarige samenwerking met Diergaarde Blijdorp (Familievoorstelling Babar en het Dierencarnaval) 
en het Hofpleintheater (het jaarlijkse Meezing Sinterklaasconcert). Andere samenwerkingen waren er met Spido 

Rotterdam (Openluchtconcert met de Beach Boys) en de Horecavakbeurs Gastvrij Rotterdam (muziek op diverse 

locaties in de stad).  

 

Buiten Rotterdam zetten we onze langdurige samenwerking met het Residentie Orkest voort, wat onder meer 

resulteerde in de ontwikkeling van de familievoorstelling Het Zwanenmeer en met De Nationale Opera, waar we de 

begeleiding verzorgden bij de Nederlandse première van Adams’ Girls of the Golden West. 
 

[7] Actief bijdragen aan talentontwikkeling: 
Om toptalent actief te ondersteunen werkten we ook in 2019 samen met Codarts. Niek Baar, winnaar van het Oskar 

Back Concours 2018, en Dina Ivanova, derde-prijswinnaar van het Liszt Concours 2017, hebben in oktober 2019 bij ons 

gesoleerd. Ook dirigeertalent krijgt onze voortdurende support. Na een auditie voor jonge dirigenten in 2018 benoemden 

we naast Corinna Niemeyer in 2019 ook Adam Hickox als assistent-dirigent. De assistent-dirigenten assisteren onder 

anderen chef-dirigent Lahav Shani en de eredirigenten Yannick Nézet-Séguin en Valery Gergiev tijdens repetities. Naast 

hun werkzaamheden als assistent, dirigeren de assistenten ook concerten. In die positie krijgen zij de kans om ervaring 

op te doen bij repetities, tijdens tournees en in concerten.   
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Realisatie van de voorgenomen activiteiten 
 

Vergeleken met 2018, het jaar waarin we ons honderdjarig bestaan vierden, liet 2019 minder spectaculaire cijfers zien. 

Het totale aantal bezoeken wereldwijd bleef met 166.131 ruim 31.000 bezoekers achter bij 2018. De daling in 2019 is 

voor 18.000 te verklaren door het jubileum, 10.000 bezoeken minder door kleinere zalen in het buitenland en daarnaast 

een terugval in Rotterdam door allerlei factoren met circa 3.000 bezoeken. Hoewel de bezoekersaantallen in 2019 – 

zoals verwacht – achterbleven bij die van ons uitzonderlijke jubileumjaar, oogstten onze concerten toch opnieuw de 

hoogste lof bij publiek en pers in binnen- en buitenland.  

 

> investeren in bestaand publiek: 
Met onze 66 reguliere symfonische concerten in Rotterdam realiseerden we in totaal 83.688 bezoeken, tegenover 

93.643 bezoeken bij 65 concerten in 2018. In 2018 waren er vanwege het jubileum concerten voor de wijken van 

Rotterdam georganiseerd met bijna 8.000 bezoeken. De gemiddelde zaalbezetting van de reguliere symfonische 

concerten in Rotterdam bedroeg in 2019 1268 bezoekers. 

 

> investeren in nieuw publiek: 
Na vernieuwing van de marketingbenadering en visuele identiteit van Core Classics – onze concerten voor een jongere 

doelgroep – zagen we in 2019 het publiek verder verjongen: van de bezoekers die hun leeftijd aan ons lieten weten, was 

in 2018 56% jonger dan 46 jaar, tegenover 49% in 2018 en 38% in 2017. 

Met Harry Potter in Concert zetten we het succes van voorgaande jaren voort. Deel 4 beleefde in mei 2019 vijf 

uitvoeringen, waarbij elk concert weer meer publiek trok dan het vorige. In totaal maakten 7.273 bezoekers een 

uitvoering van deze productie mee, van wie 64% jonger dan 46 jaar. 

In totaal verkochten we in 2019 zeker 20% van onze kaarten aan bezoekers die dat jaar voor het eerst naar een concert 

van ons kwamen; vooral Harry Potter in Concert en de kerstvoorstelling Het Zwanenmeer brachten veel nieuw publiek 

binnen. 
 
> vervullen van onze maatschappelijke rol: 
In augustus 2019 startten we met Helden in de zaal, een actie waarin we iets willen terugdoen voor maatschappelijk 

betrokken Rotterdammers. Onder meer via onze social-mediakanalen deden we een oproep om helden te nomineren: 

mensen die zich professioneel of vrijwillig inzetten voor de samenleving en het verdienen om een keer in het zonnetje te 

worden gezet. We selecteerden veertien van onze concerten en nodigden de voorgedragen helden uit om er gratis een 

bij te wonen, met een maximum van honderd helden per concert. Op die manier kregen we 1011 helden op bezoek – 

van zorgverleners bij Aafje en het Erasmus MC tot Opzoomeraars en vrijwilligers van de Voorleesexpress, Big Brothers 

Big Sisters en Stichting Jarige Job. De actie loopt in elk geval door tot de zomer van 2020. Vanuit de regeling 

Cultuurbuur verzorgde het Low Brass ensemble van ons orkest twee wijkconcerten: een in het Oude Noorden en een op 

het Afrikaanderplein in Rotterdam Zuid. 
 

> uitbouwen van onze nationale en internationale positie: 
In 2019 hebben we onze reputatie als internationaal toporkest verder verstevigd. We werden uitgenodigd door 

prestigieuze zalen en festivals (waaronder Amsterdam, Baden Baden, Peking, Bremen, Gstaad, Kaoshung, Luzern, 

Parijs, Rimini en Shanghai) en oogstten daar zeer lovende kritieken:   

� ‘Warum das Orchester längst als internationales Spitzenorchester gilt, beweisen sie mit einer fulminanten Fassung 

von Ravels La valse’ – NordWest Zeitung 

� ‘Europäische Spitze … Über das kammermusikalisch geprägte Zusammenspiel kann man nur staunen’ – Badische 
Zeitung 

 

Drie van onze concerten waren via Medici.tv wereldwijd live te zien en beluisteren: een Mahler-Sjostakovitsj-programma 

met Yannick Nézet-Séguin, Mahlers Derde met Lahav Shani en het openingsconcert van het Gergiev Festival 2019. Met 

elk van die live-streams bereikten we een publiek in meer dan zeventig landen. Behalve veel kijkers leverde het ons ook 

positieve pers op: ‘Deze uitvoering voegt zich bij de allerbeste van Mahlers Derde’, schreef het Israëlische Haaretz over 

onze vertolking.  



 9

Investeren in bestaand publiek: lokaal aanbod van topkwaliteit  
 
Achtergrond  
Het staat centraal in onze missie: met Rotterdam als onze thuisbasis en met symfonische muziek als kern van ons 

repertoire willen wij steeds opnieuw mensen raken, verbinden en inspireren door uitvoeringen van wereldklasse. In ons 

meer dan honderdjarige bestaan hebben we daarmee een enthousiast publiek van muziekliefhebbers opgebouwd, van 

wie velen vaste concertbezoekers zijn geworden. Wij investeren in behoud en groei van dit trouwe publiek met onze 

reguliere concertprogrammering, waarbij veelzijdigheid en topkwaliteit onveranderlijk de uitgangspunten zijn.  

 

Dirigenten en solisten: de wereldtop van de muziekwereld 
‘Het Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft zich in de afgelopen honderd jaar tot wereldspeler ontwikkeld’, 

constateerde Trouw. Die positie maakt het ons mogelijk om de wereldtop aan dirigenten en solisten naar Rotterdam te 

halen voor concerten op het hoogst denkbare niveau. Wat dat betreft profiteren we zeker ook van de bijzondere band die 

we onderhouden met de topdirigenten als Valery Gergiev en Yannick Nézet-Séguin.  

 

Lahav Shani, onze chef sinds september 2018, mogen we nu al in dezelfde categorie indelen: ‘Wat een geweldige zet is 

het toch dat het Rotterdams Philharmonisch de oermuzikale Shani als nieuwe chef heeft weten te strikken,’ schreef NRC 
Handelsblad begin 2019 na een concert met werken van Schubert, Mahler en Berg. Met onze chef-dirigent speelden we 

verder werken van Bartók, Beethoven, Bloch, Brahms, Bruckner, Debussy, Haydn, Mozart, Ravel en Stravinsky; 

daarnaast soleerde Shani tijdens het Gergiev Festival in Stravinsky’s Pianoconcert (‘dansend en energiek’ – de 
Volkskrant) en speelde hij samen met musici uit ons orkest kamermuziek van Bartók, Brahms, Janáček en Stravinsky. 

 

Eredirigent Valery Gergiev dirigeerde Sjostakovitsj en Prokofjev (‘volmaakt’ – NRC) en keerde terug in het jaarlijkse 

Gergiev Festival, ‘dat drie dagen lang Rotterdam in zijn greep heeft’, aldus de Volkskrant. Yannick Nézet-Séguin keerde 

in 2019 voor het eerst als onze andere eredirgent terug naar Rotterdam. Hij dirigeerde Mahlers Totenfeier en de 

Dertiende symfonie ‘Babi Yar’ van Sjostakovitsj: ‘een warm weerzien met Yannicks samengebalde energie’, vond NRC. 

Andere bijzondere musici met wie we in 2019 samenwerkten waren grote dirigenten als Manfred Honeck, Gianandrea 

Noseda, Jukka-Pekka Saraste en Jordi Savall en internationale solisten als Emanuel Ax, Sergey Khachatryan, Truls 

Mørk en Frank Peter Zimmermann. 

 

In 2019 stelden we voor het eerst een Artist in Residence aan, een initiatief dat in de komende jaren een vervolg krijgt. 

Opzet van dat programma is dat we een veelzijdig musicus van wereldklasse uitnodigen om samen met ons in één 

seizoen drie bijzondere concertprogramma’s samen te stellen en uit te voeren. Artist in Residence in 2019 was Nathalie 

Stutzmann. Als alt was zij al sinds de jaren ’90 een graag geziene solist in Rotterdam, als dirigent maakte ze in 2017 

haar debuut bij ons met Bachs Matthäus-Passion. Zij opende haar residentie in november 2019 met een programma 

rondom Schumanns Derde symfonie, dat zowel een reguliere uitvoering kreeg als een Core Classics-variant. Wegens 

ziekte moest Nathalie Stutzmann helaas haar concerten in december afzeggen; gelukkig vonden we in Jos van 

Veldhoven een ideale vervanger voor het Weihnachtsoratorium en het Bachprogramma in de kleine zaal. 

 

Een bijzonder project was ons Sibelius Festival, waarin we – verdeeld over twee weekends in het jaar – de complete 

symfonieën van deze componist samenbrachten met zijn kamer- en koormuziek, en het verband legden tussen zijn werk 

en de Finse volkscultuur. Muzikaal leider en gastheer was Jukka-Pekka Saraste; andere deelnemers waren onder 

anderen de violisten Pekka Kuusisto en Baiba Skride, sopraan Helena Juntunen, kantele-speler Pauliina Syrjälä, runo-

zangeres Ilona Korthonen en het illustere YL Mannenkoor. ‘Muziek van de moeilijk te doorgronden Jean Sibelius moet je 

ondergaan. En dat kon tijdens het Sibelius Festival,’ vatte de Volkskrant het belang van dit project samen. ‘Meer van dit! 

Subliem!’ luidde een van de vele enthousiaste publieksreacties. En meer zal er komen: een (afsluitend) derde 

festivalweekend is in voorbereiding, het festivalformat zal daarna met andere muziek terug blijven keren in onze 

programmering. 

 

Repertoire: van barok tot hedendaags 
Van oudsher staat ons orkest bekend om de intensiteit van expressie en meesterschap in het Russische repertoire. Die 

kwaliteiten staat nog altijd overeind staan, maar steeds vaker wordt ook onze stilistische flexibiliteit benadrukt. ‘Über das 

kammermusikalisch geprägte Zusammenspiel im Klavierkonzert, das Shani am Klavier nur in den Zwischenspielen 

dirigieren kann, kann man nur staunen,‘ schreef het Badisches Tageblatt na een uitvoering van Beethovens Vierde 
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pianoconcert, ‘wenn etwa die Pizzicati der Streicher am Ende der Solo-Kadenz des ersten Satzes perfekt zusammen 

sind.‘ 

 

Stilistische flexibiliteit 
In het ontwikkelen van die flexibiliteit hebben de tien jaren met Yannick Nézet-Séguin zeker een zeer grote rol gespeeld, 

en alles wijst erop dat die lijn zich voortzet met de uiterst veelzijdige Lahav Shani als chef-dirigent, dirigerend solist en 

pianist in kamermuziekensembles met musici van ons orkest. Het concertrepertoire van 2019 getuigt daarvan: we 

speelden muziek van Händel tot hedendaags, en overbrugden soms eeuwen binnen één concertprogramma.  

 

Hedendaagse muziek 
In 2019 speelden we van vier opdrachtwerken de wereldpremière. In het Triple Concertino van Martijn Padding kregen 

de althobo, basklarinet en contrafagot eindelijk een solistische rol, in deze eerste uitvoering bespeeld door onze eigen 

Ron Tijhuis, Romke-Jan Wijmenga en Hans Wisse – ‘een bekoorlijke fusie van dwarse en vertrouwde klanken’, aldus de 

Volkskrant. Met Love, Baby, Love leverde Peter Jan Wagemans een kostbaar kleinood af, door NRC getypeerd als ‘een 

betoverend “liedje” voor orkest’. Ritual Opening van Thierry Escaich – ‘Bezwerend, sensueel en rauw’ (de Volkskrant) 
was het daverende startschot van het Gergiev Festival 2019. Met haar ‘verbluffende instrumentatiekunst’ (NRC) pakte 

Mathilde Wantenaar publiek en pers in bij de première van Prelude à une nuit américaine. 

Europese premières waren er met Become Desert van John Luther Adams en Music for Ensemble and Orchestra van 

Steve Reich. De DNO-productie van John Adams’ Girls of the Golden West, waarin wij het orkestrale aandeel 

verzorgden, was de eerste Nederlandse uitvoering van deze opera. Met Morphic Waves (2016) van Joey Roukens 

bracht het orkest weliswaar geen première, maar wel een spraakmakend eigentijds werk van een componist die de 

komende jaren nog vaker bij ons te horen zal zijn. 

 

Herontdekkingen, canon en barok 
Tegenover die hedendaagse muziek stonden herontdekkingen als Hiver–Printemps van Ernst Bloch en Salieri’s Follia-

variaties, en werken uit de canon, waaronder symfonieën van Beethoven, Schubert, Bruckner en Mahler met Lahav 

Shani, van Prokofjev met Valery Gergiev, van Sjostakovitsj met Yannick Nézet-Séguin, van Dvořák met Manfred Honeck 

en van Tsjaikovski met Stanislav Kochanovsky. Ook in 2019 reikte ons repertoire tot in de barok: barokspecialist John 

Butt reconstrueerde Bachs Johannes-Passion in haar historische context van orgelspel en volkszang, oude-

muziekfenomeen Jordi Savall dirigeerde een programma met Bach, Händel en Rameau en Bach-autoriteit Jos van 

Veldhoven leidde drie uitvoeringen van Bachs Weihnachtsoratorium (deel 1, 2 en 3). 
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Investeren in nieuw publiek: innovatieve producties 
 

Achtergrond 
Om een divers nieuw publiek te bereiken ontwikkelen we formats die symfonische muziek op een aansprekende manier 

toegankelijk maken – waarbij topkwaliteit een voorwaarde is voor alles wat we doen. Stap voor stap boeken we daarmee 

resultaten die duidelijk maken dat we op de goede weg zijn.  

 

Familievoorstellingen en Landelijke kindermuziekweek  
Binnen ons reguliere concertaanbod nemen de familievoorstellingen sinds jaar en dag een belangrijke plaats in. In al 

deze voorstellingen verschijnt het orkest in grote bezetting op het podium, waarbij we steeds nieuwe 

samenwerkingsverbanden aangaan om de mooiste stukken van het symfonisch repertoire te verbinden met spannende 

verhalen en betoverend theater. In 2019 maakten we vier familieconcerten: Het Orkest Laboratorium, Babar en het 
dierencarnaval, Sint Sing Along en het Zwanenmeer. 

 
Het Orkest Laboratorium stond geprogrammeerd in de Kindermuziekweek. Deze week, een initiatief van de Doelen en 

het Rotterdams Philharmonisch Orkest, beleefde zijn elfde editie. In de eerste tien jaargangen was de 

Kindermuziekweek een Rotterdamse aangelegenheid, in 2019 was het voor het eerst een nationaal evenement met een 

programmering door het hele land. De feestelijke opening van de nationale Kindermuziekweek was in Rotterdam met het 

participatieproject Meespeelorkest. Ons orkest werkte daarin samen met partners de Doelen, ZangExpress en Babette 

Labeij, de Rotterdamse Kindermuziekweek-ambassadeur.  

 
Babar en het dierencarnaval maakten we in het kader van het Gergiev Festival, in samenwerking met Diergaarde 

Blijdorp. Deze voorstelling had beeldanimaties van de Zwitserse kunstenares Camille Scherrer, verteller was Francis 

Broekhuizen. 

 

Sint Sing Along is een samenwerking met Hofplein Theater Rotterdam: een voorstelling waarbij ouders, grootouders en 

kinderen meezingen met bekende sinterklaasliedjes.  

 

Het Zwanenmeer is een kerstfamilievoorstelling, ontwikkeld in samenwerking met het Residentie Orkest. Drie acteurs 

beeldden het verhaal van het Zwanenmeer uit op de muziek van Tsjaikovski, samen met miniatuurdecors en -poppen 

gemaakt door Cynthia Borst. Deze beelden werden live geprojecteerd op een groot filmscherm, de regie was in handen 

van Fons Merkies. Per voorstelling boden we een wisselende randprogrammering waarin de kinderen ook zelf aan de 

slag konden. Een uur voorafgaand aan de voorstelling was er van alles te doen in de foyer, zoals knutselen in de 

Doehoek, Schminken, de Orkest Ontdekker, de Virtual Reality experience, Kinderoptredens en de Instrumentenparade. 

Veel kinderen hebben hier samen met hun ouders enthousiast gebruik van gemaakt. 

 

Formats buiten de series om 
Banda 
Om ons publiek te vernieuwen en te verbreden ontwikkelen we nieuwe concertformats met een andere entourage (Core 
Classics) of met niet-traditioneel repertoire (waaronder onze filmconcerten). Die beide vormen zetten het orkest in 

volledige bezetting in, en zijn daardoor alleen in de concertzaal en andere grote ruimtes te realiseren. Een derde 

innovatielijn is het ontwikkelen van producties met een variabele orkestbezetting, die het mogelijk maakt om sneller te 

kunnen inspelen op actuele gebeurtenissen en events in de stad. Een grote rol hierin speelt de Banda, een hit-and-run-

orkest uit eigen gelederen met een flexibele samenstelling, dat op iedere denkbare plek kan optreden. Hiermee koppelen  

we onze topkwaliteit aan projecten op het gebied van diversiteit en inclusiviteit in de stad en regio. De Banda wordt 

tevens ingezet om de zakelijke markt te bedienen. In 2019 trad de Banda bijvoorbeeld op bij het feest in de Doelen ter 

gelegenheid van de 75-jarige verjaardag van Willem van Hanegem en bij de uitreiking van de Kindervredesprijs in Den 

Haag. 

 

Core Classics 
Met Core Classics introduceerden we in 2015 een concertformat voor mensen die geïnteresseerd zijn in of open staan 

voor klassieke muziek, maar niet zeker weten of een concert wel iets voor hen is. In elke aflevering van Core Classics 

stellen we één symfonisch topstuk centraal: de uitvoering van dat werk krijgt als inleiding een voorprogramma op het 

podium. In dat voorprogramma vertelt een presentator op een aanstekelijke manier over het werk van die avond terwijl 
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het volledige orkest luistervoorbeelden speelt. Een vast onderdeel is een interview met de dirigent. Ook komen musici 

aan het woord en is er vaak een interactieve component.  

 

Er waren in 2019 vier Core Classic concerten, met als centrale topstukken Sheherazade van Rimski-Korsakov, Mozarts 

Vijfde vioolconcert, Le sacre du printemps van Stravinsky en de Derde symfonie van Schumann. Inhoudelijk werden 

deze concerten zeer hoog gewaardeerd en we bereiken er ook relatief veel nieuw publiek mee. Maar het is een duur 

format om te realiseren, en in 2019 moesten we vaststellen dat we deze concertreeks niet in ongewijzigde vorm konden 

voortzetten. Het is gelukt een nieuw format te ontwerpen waarbij zo goed als alle waardevolle ingrediënten nog steeds 

aanwezig zijn en tegelijk de kosten aanzienlijk zijn verlaagd. Dit format krijgt een pilot in maart 2020, met ingang van 

seizoen 2020–2021 presenteren we Core Classics in de nieuwe invulling.  

 

Niet-klassieke symfonische muziek 
Symfonische muziek beperkt zich niet tot het klassieke werk. Ons orkest, in 1918 opgericht door musici die hun brood 

verdienden in bioscoop- en variétéorkesten, heeft altijd een grote affiniteit gehouden met het niet-traditionele repertoire. 

Voortbouwend op onze staat van dienst in filmmuziek begonnen we in 2016 aan Harry Potter in Concert, een meerjarige 

reeks die acht afleveringen zal tellen. Vanaf het begin waren deze filmconcerten een groot succes; in mei 2019 trok de 

vierde aflevering met vijf uitvoeringen in totaal 7273 bezoekers. 

 

Met Musical Meets Opera creëerden we in 2015 een nieuw concertformat waarin we samen met operazangers en 

musicalsterren repertoire én publiek van beide genres bij elkaar brengen. Vanaf de eerste editie was deze opzet een 

groot succes, en ook de aflevering van 2019 gooide weer hoge ogen. Het programma bracht onder meer musicalster 

Simone Kleinsma samen met operasopraan Hila Fahima – een weergaloze Koningin van de nacht – en gaf het publiek 

muziek van Lion King tot Lakmé. De resultaten van onze publieksenquête spraken boekdelen: ‘Het was fantastisch’ was 

met afstand de meest gehoorde reactie. 

 

Ook werkten we met veel plezier mee aan een bijzonder openluchtconcert met de Beach Boys. Het Rotterdamse Spido 

bestond in 2019 honderd jaar, en om dat groots te vieren nodigde de rederij ons orkest uit om op 5 juli samen met de 

Californische band een concert te geven op het strand van de Tweede Maasvlakte. Voor een groot, zeer gevarieerd en 

buitengewoon enthousiast publiek speelden we samen met de Beach Boys een royale selectie uit hun grootste hits, 

waarbij klassiekers als Good Vibrations en God Only Knows niet ontbraken. De muzikale leiding was in handen van onze 

assistent-dirigent Corinna Niemeyer. 

 

Business CreAtions 
Daarnaast is het noodzakelijk om nieuwe sponsormodellen te ontwikkelen. De manier waarop het bedrijfsleven de 

cultuursector steunt is aan verandering onderhevig. Dat maakt dat wij onderzoeken hoe we met innovatieve, op maat 

gemaakte formules - die duidelijk de artistieke kwaliteit en flexibiliteit van het Rotterdams Philharmonisch Orkest hebben 

-  aansluiting kunnen vinden bij de behoeften en waarden van het bedrijfsleven. Onze afdeling Business CreAtions 

ontwikkelt daarom in co-creatie met klanten commerciële muzikale formats van het allerhoogste niveau, die waarde 

toevoegen aan de ambities en doelstellingen van de organisaties. Dit leidt tot hechte, langdurige partnerships die de 

merken versterken en die een positieve spin-off hebben voor de stad Rotterdam. Business CreAtions heeft in 2019 onder 

andere de volgende formats gerealiseerd: 

� Als exclusieve muzikale partner van Gastvrij Rotterdam (horecabeurs van Rotterdam in Ahoy) waren we met vijf 

musici aanwezig tijdens de Gastvrij Sterrentour. De Sterrentour startte met een trompettist in de Doelen. Via het 

FG Restaurant eindigde de muzikale en culinaire reis in The Millèn. Gasten van de sterrentour waren 50 

decision makers uit de landelijke horeca. 

� Tien jaar RDM: Innovation Dock op Heiplaat (onderzoeksproject met de inzet van artificial intelligence om 

bewustwording te creëren bij topmusici met betrekking tot het voorkomen van blessures). 

� Voor het Rotterdamse bedrijf Jeeves hebben we ter gelegenheid van hun twintigjarig bestaan een performance 

uitgevoerd in Walhalla die een inkijkje gaf in het leven van een musicus. 

� Een zevendaagse cruise over de Seine, van Rouen naar Parijs met 110 gasten en vijf musici aan boord. In 

Rouen, Honfleur en Parijs werden door het kwintet concerten gegeven aan de vaste wal. Daarnaast verzorgden 

de musici een programma aan boord van het cruiseschip. Onderdeel van de cruise was een concert van het 

gehele symfonieorkest, in het Théâtre des Champs-Elysées Parijs. 
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We hebben in 2019 nieuwe formats voor de toekomst onderzocht, waar onder een productie rondom het Chinese 

Nieuwjaar samen met de Chinese gemeenschap in Rotterdam en nieuwe editie van de mulitidisciplinaire productie 

Blown Away. 
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Vervullen van onze maatschappelijke rol: contact maken met de samenleving 
 
Gratis toegankelijke optredens in de Doelen 
Contact leggen is een wezenlijk onderdeel van onze missie. Om Rotterdammers uit de hele stad kennis te laten maken 

met onze concert, zetten we in ons jubileumjaar 2018 de actie Wijk in de zaal op touw. Wat bedoeld was als een 

eenmalig initiatief bleek zo aan te slaan, dat we er in 2019 op voortbouwden met Helden in de zaal. Waar we ons in 2018 

richtten op alle Rotterdammers, focusten we met de nieuwe actie op maatschappelijk betrokken stadsgenoten die zich 

inzetten voor hun omgeving: Rotterdamse Helden die het verdienen om eens in het zonnetje te worden gezet. 

Voor de opzet van Helden in de zaal baseerden we ons op het succesvolle Wijk in de zaal: we selecteerden veertien 

concerten in de tweede helft van 2019 (en een nog groter aantal in de eerste helft van 2020) en reserveerden voor elk 

daarvan honderd plaatsen voor Rotterdamse Helden. Onze oproep – onder meer via onze social-mediakanalen – om 

Helden te nomineren, leverde een stroom van reacties op. De uitnodigingen die we verstuurden werden enthousiast 

ontvangen: in 2019 kregen we 1011 helden op bezoek, van zorgverleners bij Aafje en het Erasmus MC tot 

Opzoomeraars en vrijwilligers van de Voorleesexpress, Big Brothers Big Sisters en Stichting Jarige Job. Dat leverde ons 

veel publiek op: voor 610 van de Helden in de zaal (60%) was dat het eerste keer dat ze een concert van ons 

meemaakten. 

Maar je hoefde geen held te zijn om ons orkest gratis te kunnen beluisteren in de concertzaal. In 2019 gaven we zeven 

maal een openbare repetitie: het publiek kon ons zo zien werken met onze chef-dirigent Lahav Shani, onze Artist in 

Residence Nathalie Stutzmann en met gasten als Elim Chan, Jukka-Pekka Saraste en Jordi Savall. 

 

Aanwezigheid in de stad 
Niet alleen haalden we Rotterdam naar de concertzaal, we brachten onze muziek ook naar de meest uiteenlopende 

plaatsen in de stad. Een prachtige start van het jaar was de begeleiding van het Nationaal Vuurwerk tijdens de 

jaarwisseling 2018/2019. Op de volgepakte kades rondom de Erasmusbrug hoorde het publiek de vuurwerkmuziek die 

we speciaal voor die gelegenheid hadden opgenomen. 

We brachten onze muziek ook naar buiten met onze Luisterstoel: een reusachtig muzikaal zitmeubel, geplaatst in de 

openbare ruimte, waarin voorbijgangers kunnen plaatsnemen om te luisteren naar opnamen van ons orkest. ‘Ik vond het 

echt een geweldige stoel,’ zei passant Joshua van Meeuwen; ‘je gaat zitten en je wordt overdonderd met heerlijke 

muziek.’ In ons jubileumjaar 2018 maakte de stoel een rondgang door de stad, om in 2019 een vaste plek te krijgen in 

het Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis – een feestelijke gebeurtenis die onze musici muzikaal opluisterden. 

Vanuit de regeling Cultuurbuur verzorgde het Low Brass ensemble van ons orkest twee wijkconcerten: een in het Oude 

Noorden en een op het Afrikaanderplein in Rotterdam Zuid. En in het kader van ons Sibeliusfestival maakten we op 22 

november 2019 muziek in de Finse Zeemanskerk. 

 
Participatie 
Samen muziek maken is een enorm verrijkende en inspirerende ervaring. Al sinds jaar en dag zetten we projecten op om 

samen te spelen met Rotterdamse (school)kinderen, zoals het IKEI-orkest en het Meespeelorkest waarmee we in 2019 

de Nationale Kindermuziekweek openden. In 2019 voegden we daar een bijzonder participatieproject aan toe: we 

werkten in onze uitvoeringen van Bachs Weihnachtsoratorium samen met het Toonkunst Rotterdam, aangevuld met 

andere lokale gevorderde amateurzangers. Onze dirigent Jos van Veldhoven nam de slotfase van hun repetitieperiode 

op zich en het resultaat was indrukwekkend. In onze publieksenquête werd het koor door de bezoekers beoordeeld met 

een 8,8 en het scoorde daarmee zelfs nog hoger dan enkele van de professionele solisten in het concert. Ook de pers 

was vol lof: ‘de glansrol van het Weihnachtsoratorium was weggelegd voor het koor,’ schreef de Volkskrant. 

 

Aansluiten bij wat er leeft in de samenleving 
Rotterdam vierde op 21 februari 2019 de 75ste verjaardag van Willem van Hanegem – Feyenoorder voor het leven. In 

een afgeladen Doelen was de levende voetballegende een avond lang het stralend middelpunt van een feestelijk 

programma, waarin onze Banda – samen met de Rotterdamse band Ocobar – voor de muziek zorgde. 

Ook feestelijk, maar met een zeer serieuze ondertoon, was de uitreiking van de International Children’s Peace Prize in 

de Haagse Ridderzaal op 20 november 2019. Deze vredesprijs is in ieder opzicht te vergelijken is met de Nobelprijs voor 

de Vrede – behalve dat de winnaar nooit ouder is dan 18 jaar. In 2019 werd de prijs gedeeld door Divina Maloum (14), 

oprichter van het Kameroense Children for Peace, en klimaatactiviste Greta Thunberg (16). Het is inmiddels een traditie 

geworden dat ons orkest de uitreiking van deze belangrijke prijs muzikaal opluistert: in 2019 waren onze musici voor de 

vijfde keer present.   
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Uitbouwen van onze nationale en internationale positie 
 
Rotterdam is onze thuisbasis, maar we zijn ook een internationaal orkest – en daarin worden we steeds opnieuw 

bevestigd. Onze internationale ambities dienen niet alleen om onszelf te profileren, ze zijn ook de invulling van onze rol 

als cultureel ambassadeur. Met onze concerten buiten onze standplaats – zowel in de rest van Nederland als ver buiten 

onze landsgrenzen – en met onze wereldwijd verspreide opnames leveren wij onze bijdrage aan de profilering van 

Rotterdam en Nederland. 

 
Concerten in Nederland 
Ons orkest gaf in 2019 concerten in Amsterdam (Concertgebouw: vijf concerten, Muziektheater: zeven concerten en een 

generale), in Arnhem (Musis Sacrum: één concert) en in Utrecht (Tivoli/Vredenburg: drie concerten). 

 

Concerten in het buitenland  
In 2019 ondernam ons orkest twee tournees met Lahav Shani. Onze voorjaarstournee naar Azië bracht ons in 

Kaohsiung, Zuhai, Shanghai (twee concerten) en Beijing. De zomertournee voerde door Midden-Europa, met concerten 

in Bremen, Gstaad, Grafenegg, Rimini, Locarno, Verona en Luzern. In het kader van onze langjarige residenties gaven 

we drie concerten in het Parijse Théâtre des Champs-Elysées en drie concerten in het Konzerthaus van Dortmund; 

daarnaast ondernamen we run-outs naar Keulen en Baden Baden.  

Deze buitenlandse concerten leverden ons een reeks zeer lovende kritieken op die aantonen dat we een internationaal 

toporkest zijn: 

� ‘Internationales Spitzenorchester (Bremen), ‘packendes Hörerlebnis‘ (Gstaad), ‘un turbinio avvincente di 

suoni e colori’ (Rimini),  ‘intelligenza e slancio’ (Locarno), ‘grossartig’ (Luzern); 

� ‘Triomphe – �����’ (Parijs), ‘überwältigend’ (Dortmund), ‘phänomenaler Brillanz – �����’ (Baden 

Baden). 

 

Media 
In 2019 was een groot deel van onze concerten ook te volgen via radio, televisie en/of webcast. Van in totaal 23 

programma’s werden opnamen gemaakt. Niet alleen onze concerten in Rotterdam werden opgenomen, maar ook onze 

optredens in Amsterdam, Baden Baden (Moois), Beijing (NCPA), Bremen (Radio Bremen en Deutschlandfunk Kultur), 

Grafenegg (ORF), Locarno (Rete 2), Parijs (Radio France en I24 News) en Utrecht.  

 

Radio 
Met de uitzendingen van onze concertregistraties bereikten we alleen al in Nederland naar schatting ruim een kleine 

miljoen radioluisteraars. Radio 4 maakte ook een voorbeschouwing op ons Sibelius Festival, met onder meer een 

interview met onze Finse violiste Maija Reinikainen. 

 

Televisie 

In februari 2019 werd in de Rotterdamse Kunsthal de D-Day-vlag tentoongesteld: de vlag die tijdens D-day, 6 juni 1944, 

op de achtersteven van Landing Craft Control 60 prijkte. Een ensemble van ons orkest speelde bij de feestelijke 

aankomst van deze vlag in Rotterdam op 4 februari; dit optreden was onder meer te zien en te horen op het NOS-

nieuws. 

In de eerste aflevering van het televisieprogramma Sportlab Sedoc van AVROTROS (2 april 2019) speelde ons orkest 

een grote rol. Om te laten zien hoe stress in positieve zin kan bijdragen aan topprestaties volgde presentator Gregory 

Sedoc ons orkest op weg naar een uitvoering van Beethovens Vijfde symfonie en sprak hij met onze solotrompettist 

Giuliano Sommerhalder over omgaan met spanning. 

Het internationale nieuws- en actualiteitenkanaal I24 News maakte een televisie-item over ons optreden in het Parijse 

Théâtre des Champs-Elysées van 28 september – een concert onder leiding van Lahav Shani, met op het programma 

onder meer Stravinsky’s Sacre du printemps. 

 

Webcast 
Medici.tv verzorgde live online videostreams van drie van onze concerten: 

- Mahlers Totenfeier en Symfonie nr. 13 van Sjostakovitsj met Yannick Nézet-Séguin; 

- Mahler 3 met Lahav Shani; 

- het openingsconcert van het Gergiev Festival 2019, met werken van Escaich, Stravinsky, Debussy en Ravel. 
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Deze streams werden wereldwijd in meer dan zeventig landen bekeken; het Israëlische Haaretz schreef in een recensie 

dat onze uitvoering van Mahler 3 ‘zich bij de allerbeste voegde’. 

Behalve deze drie concerten in Rotterdam waren ook onze concerten in Amsterdam en Beijing via webcast te volgen. 

Van de operaproductie Girls from the Golden West werd een videoregistratie gemaakt voor latere publicatie. 

 

Cd 
Bij Nomad verscheen in het najaar van 2019 een Mozart-cd van onze eigen soloklarinettist Julien Hervé, met daarop 

onder meer een live-opname met ons orkest van het Klarinetconcert (maart 2017, dirigent Gustavo Gimeno). De cd werd 

direct door France Musique uitverkozen als ‘évènement’, kreeg een vijfsterrenrecensie in ON Magazine, en werd al even 

hogelijk geprezen door Musikzen: ‘door de kamermuzikale benadering krijgen we zelfs de indruk dat het concert speciaal 

voor ons en voor niemand anders wordt gespeeld – zo mooi is deze opname.’ 

 

Online 
In deze tijd is online aanwezigheid onmisbaar voor elke organisatie. Het orkest neemt op verschillende kanalen een 

actieve rol aan. We bedienen daarmee uiteenlopende doelgroepen: van onze trouwe fans tot incidenteel publiek, van 

kenners tot nieuwe doelgroepen. Ook voor vakgenoten uit het veld publiceren we geselecteerde content.  

Enerzijds is het doel hierbij branding: we willen volgers informeren over wie wij zijn, waar wij voor staan en zo ons merk 

verstevigen. Bij een deel van het publiek hebben orkesten een afstandelijk en gesloten imago; wij tonen de persoonlijke 

kant van ons orkest en zoeken de interactie met onze volgers om hen te laten ervaren dat het Rotterdams 

Philharmonisch er voor iedereen is. Op die manier willen we eventuele drempels bij potentieel publiek wegnemen en 

steeds breder gezien worden als een orkest dat topkwaliteit voor iedereen toegankelijk maakt. 

Anderzijds zetten wij onze online kanalen in voor het stimuleren van kaartverkoop en voor die verkoop zelf. We 

analyseren onze online prestaties continu via Google Analytics en met tools van verschillende online kanalen. De 

inzichten die ons dat oplevert gebruiken we om online customer journey te blijven verbeteren. 

 

Website 

Rpho.nl is online het grootste en belangrijkste kanaal. Vanuit alle andere kanalen verwijzen we naar deze omgeving. 

Bezoekers vinden hier inhoudelijke informatie terug over onze concerten, musici, dirigenten en solisten maar naast deze 

meer branding gerichte content, wordt ticketsales hier actief gepromoot.  

 

Social media 

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest is actief op verschillende social media platforms zoals Facebook, Twitter, 

Instagram en YouTube. Het grootste deel van de geplaatste content is organische, onbetaalde content. Een deel is 

echter ook betaald en wordt gericht op heel specifieke groepen. Op alle kanalen streven we ernaar de juiste boodschap 

bij het juiste publiek onder de aandacht te brengen. 

Facebook is bij uitstek de plek waar onze trouwe fans zich verzamelen en waar we hen van informatie kunnen voorzien. 

Door heel gerichte doelgroep bepaling kunnen er ook groepen ‘look-a-likes’ worden aangesproken en attenderen we hen 

op ons aanbod én merk. Kenners en vakgenoten uit het veld bevinden zich meer op Twitter, ook op dat kanaal wordt de 

content aan hen aangepast. Via Instagram en YouTube richten we ons tot het incidentele publiek en nieuwe (jongere) 

doelgroepen. Met aantrekkelijk beeldmateriaal geven we hen een kijkje in onze keuken. 

 

E-mailings 

Vanuit het orkest worden verschillende mailings verstuurd. Zo worden servicemailings naar kaartkopers voorafgaand en 

na afloop van een concert verstuurd. Een tweewekelijkse nieuwsbrief houdt nieuwsbriefabonnees daarnaast op de 

hoogte van alles rondom het orkest. Voor een aantal concerten worden ten slotte mailings verstuurd naar kaartkopers 

van eerdere, vergelijkbare programma’s. Op deze manier attenderen wij hen op voor hen wellicht interessante maar nog 

onbekende concerten.  
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Invullen van onze educatieve taak 
 
IKEI 
In samenwerking met de SKVR organiseerden we in 2019 de elfde editie van het Ieder Kind een Instrument (IKEI)-

programma. Aan IKEI nemen 32 Rotterdamse scholen deel, waarmee we een intensieve samenwerking hebben: onze 

musici gaan er als gastdocent op bezoek en geven een inspiratie-les in de klas, de leerlingen van de groepen 4 en 7 

komen naar diverse schoolconcerten, en de leerlingen van groep 6 doen mee met het jaarlijkse IKEI-concert, waarin ze 

samenspelen met musici van ons orkest.  

In 2019 bouwden we voort op het IKEI-concertprogramma De Stad (edities 2015–2017), waarbij Rotterdam wordt 

verbonden met diverse klassieke symfonische muziekstukken, bewerkt voor het IKEI-orkest. Met het concert maakten 

we een muzikale en visuele tocht langs de iconen uit onze stad: de Euromast, Centraal Station, de Fietstunnel, SS 

Rotterdam en de Kuip. Deze tocht werd verklankt met herkenbare voorbeelden uit het orkestrepertoire van Johann 

Sebastian Bach tot John Williams, gearrangeerd voor het IKEI-orkest door Daniel Lehman. Spoken Word artiest Dichter 

verbond de muziek met rap en teksten, waarbij de kinderen ook hun eigen rap presenteerden. Het IKEI-concert kreeg 

vier uitvoeringen in de Grote zaal van de Doelen, waaraan in totaal ruim 600 leerlingen meededen. 

 

Basisonderwijs 
Voor elke basisschoolgroep hebben we educatief aanbod, gedacht vanuit een leerlijn. Dat aanbod bestaat uit 

schoolvoorstellingen, muziekworkshops in de klas en repetitiebezoek. In de Doelen speelden we de voorstellingen 

Liedjes uit de oude doos (groep 1 en 2), Het Orkest Laboratorium (groep 5 en 6, nieuwe productie) en Mission 
Symphonic (groep 7 en 8 en brugklassen voortgezet onderwijs); daarnaast speelden we op diverse basisscholen in 

Rotterdam de kleutervoorstelling Het Droevigeluidje. 

 

De nieuwe productie Het Orkest Laboratorium draait om muziek en emoties. De voorstelling speelt in een laboratorium-

setting, waarin de bezoekers deelnemen aan een muzikaal experiment. Tijdens de voorstelling worden ze allemaal actief 

muzikaal betrokken door zang en bodypercussie-opdrachten. Welke emoties daarbij vrijkomen, kunnen ze zien via 

hologramprojecties in de vorm van emoij’s, die live reageren op de muziek en het verhaal. Dit concept bleek zeer goed te 

werken bij de doelgroep. 

 

Een bijzondere plaats in ons educatieve aanbod heeft de Virtual Reality bril: een vervolg en aanvulling op onze 

klankinstallatie de Orkest Ontdekker. Van drie symfonische stukken uit het Mission Symphonic repertoire hebben we 

360-graden filmopnames gemaakt van het orkest. In de VR-bril worden deze opnames verweven met een spelelement 

met muziekinstrumenten. Zodra de leerlingen de VR-bril opzetten, komen ze in een 360-graden gamewereld met 

muziekinstrumenten. De leerlingen ontdekken met een controller de instrumenten. Na een keuze van een 

muziekinstrument stappen ze op het podium van de Doelen en belanden tussen het orkest. We bieden veel workshops 

aan waarin we de VR-bril combineren met de Orkest Ontdekker en live repetitiebezoek. 

 

Voortgezet Onderwijs 
Voor klassen in het voortgezet onderwijs herhaalden we onze succesvolle Core Classic Junior Romeo en Julia. Onze 

presentator Martin Baai neemt de leerlingen mee het klassieke liefdesverhaal en in de muziek van Prokofjev, die live 

wordt uitgevoerd door het voltallige orkest. Animatiebeelden door illustrator Sebastiaan de Ruiter maken de voorstelling 

compleet.  

 

Ons succesvolle project RPhO Meets Maas, een coproductie met Maas theater en dans, beleefde een reprise in een 

vernieuwde editie. GERS Magazine besteedde met een groot artikel aandacht aan deze schoolvoorstelling, die ook een 

openbare uitvoering kreeg: ‘een uur lang spektakel op het podium … een genot om naar te kijken en te luisteren.’ 

 

Samenwerking scholen 
Alle 32 scholen uit Rotterdam met het Ieder Kind een Instrument-programma in hun curriculum hebben een intensieve 

samenwerking met het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Deze samenwerking bestaat eruit dat onze musici scholen 

bezoeken, dat de groepen 4 en 7 diverse schoolconcerten bezoeken, en de groepen 6 meespelen in het jaarlijkse Groot 

Ieder Kind een Instrument Orkest, samen met onze musici in de Grote Zaal van de Doelen. We organiseren jaarlijks een 

docentenbijeenkomst voor de docenten en directie van deze scholen waarin we in gesprek gaan en voorlichting geven 

over het muziekeducatieprogramma van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Andere scholen bereiken we door 
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promotie via brochures en een groot aantal leerlingen/Scholen komt via het Cultuurtraject van de KCR (Kenniscentrum 

Cultuureducatie Rotterdam) met onze schoolprojecten in contact. 

 
Samenwerking Rotterdams CKV 
Rotterdams CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming) is een samenwerkingsverband van ckv-docenten van voortgezet 

onderwijs en culturele instellingen; samen staan we voor een krachtig ckv. Wij willen het schoolvak ckv onlosmakelijk 

verbinden met het rijke culturele aanbod in onze stad. Rotterdams CKV werkt dwars door de muren van instellingen 

heen. Zo vormen we een professionele leergemeenschap waarbij kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Ons orkest 

is actief betrokken bij dit samenwerkingsverband. 

 

Samenwerking Muziekcoalitie 
Het programma Overal Muziek is een samenwerking van de Rotterdamse Muziekcoalitie op het gebied van 

muziekonderwijs. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest is daar partner van. Overal Muziek wordt mogelijk gemaakt 

door de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, de Gemeente Rotterdam treedt op als co-financier. 

Samen met 160 scholen realiseren de partners van Overal Muziek diverse projecten op het gebied van muziekonderwijs. 

Van zangonderwijs, ouderparticipatie tot schoolvoorstellingen van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. De 

voorstelling van Mission Symphonic valt binnen de CMK-regeling. 

 

Met de meeste partners uit de muziekcoalitie werkt het orkest intensief samen bij educatieprojecten: 

Met ZangExpress bij de voorstelling Liedjes uit de oude doos en Mission Symphonic, met de SKVR het hele Ieder Kind 

een Instrument programma, met de Doelen de Kindermuziekweek en met Codarts samenwerking op het gebied van 

studenten die stage en korte projecten meelopen. 
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Resultaten publieksontwikkeling  
 
In geografisch opzicht is de samenstelling van ons publiek in de Doelen in 2019 overwegend gelijk aan die van twee 

voorgaande jaren. Bijna een derde van ons publiek komt uit Rotterdam, ruim 10% komt de regio rond Rotterdam, iets 

meer dan de helft komt uit de rest van Nederland en een klein deel (2%) uit het buitenland. Het feit dat het percentage 

bezoekers uit Rotterdam in 2019 wat lager was dan in 2018, komt door het project Wijk in de Zaal in 2018 ter 

gelegenheid van ons honderdjarig jubileum. In het kader van dat project gaven we voor vrijwel elk concert in de Doelen 

100 gratis kaarten weg aan bewoners van een bepaalde wijk in Rotterdam.  

 

Afkomst bezoekers 2019 in vergelijking met 2018 en 2017: 
 

 Alle concerten 2019 Alle concerten 2018  Alle concerten 2017 

Rotterdam 29% 35% 28% 

Regio Rotterdam * 12% 14% 16% 

Rest Nederland 57% 48% 53% 

Buitenland 2% 4% 3% 

*Excl. Rotterdam  
 
Bron: CRM Factory o.b.v. kaartkopers van concerten in de Doelen. Exclusief uitkopen, concerten die door derden zijn verkocht, Gergiev 
Festival en concerten buiten de Doelen. * Regio Rotterdam betreft de volgende gemeenten, conform de richtlijn van gemeente 
Rotterdam: Westvoorne, Hellevoetsluis, Bernisse, Brielle, Spijkenisse, Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, Krimpen aan den 
IJssel, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. 
 

Binnen de groep bezoekers uit Rotterdam zoemen we in op klantsegmenten volgens klantsegmentatiemodel Whize 

(voorheen Mosaic). In onderstaande tabel staat de verdeling van het publiek over de Whize-segmenten en 

leeftijdsgroepen, voor alle concerten van 2019 in totaal, en specifiek voor onze concertformats gericht op verbreding van 

ons publieksbereik. Net als voorgaande jaren bestond ons totale publiek in de Doelen ook in 2019 voor bijna de helft 

(44%) uit Klassieke Kunstliefhebbers en Elitaire Cultuurminnaars. Zij zijn onze trouwe fans, de voornaamste afnemers 

van abonnementen op onze traditionele concertseries en velen zijn lid van onze Vriendenvereniging. De andere helft van 

ons publiek is verdeeld over de andere Whize-segmenten. Onze concertformats gericht op publieksverbreding waren in 

2019 succesvol.  
De Harry Potter concerten trokken relatief veel Randstedelijke Gemakzoekers (17%), Actieve Families (20%), en Stadse 

Alleseters (13%). De vernieuwde opzet van Core Classics vond gretig aftrek bij de Stadse Alleseters; deze groep beslaat 

bijna een kwart van het publiek. Bij de Familieconcerten bestond bijna een kwart van het publiek uit Actieve Families 

(23%). Musical Meets Opera was een succes bij Randstedelijke Gemakzoekers (17%), Elitaire Cultuurminnaars (15%) 

en Klassieke Kunstliefhebbers (17%). 

 

WHIZE-verdeling 2019: 
 

MOSAIC-groepen Alle 
concerten 
2019 

Harry 
Potter 

Core 
Classics 

Familie-
concerten 

Musical 
Meets 
Opera 

Randstedelijke Gemakzoekers 9% 17% 8% 8% 17 % 
Elitaire Cultuurminnaars 24% 16% 11% 19% 15 % 

Stadse Alleseters 11% 13% 24% 10% 10 % 
Actieve Families 9% 20% 8% 23% 10 % 

Digitale Kijkers 3% 7% 6% 2% 3 %  
Stedelijke Toekomstbouwers 3% 6% 6% 4% 4 % 

Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters 6% 4% 4% 3% 6 % 
Klassieke Kunstliefhebbers 20% 5% 9% 9% 17 % 

Overig+Onbekend 16% 11% 24% 21% 17 % 
 
Bron: CRM Factory o.b.v. transactiedata van kaartkopers (aantal gekochte kaarten) van concerten in de Doelen. Exclusief uitkopen, 
concerten die door derden zijn verkocht, Gergiev Festival en concerten buiten de Doelen. Koppeling met doelgroep op basis van 
postcode/huisnummer match of indien niet aanwezig, postcode match met MOSAIC tabel. Overige en onbekend zijn die postcodes 
waar MOSAIC geen data over heeft of klanten zonder postcode. 
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Leeftijdsgroepen van bezoekers uit 2019: 
 

Leeftijdsgroepen Alle 
concerten 
2019 

Harry 
Potter 

Core 
Classics 

Familie-
concerten 

Musical 
Meets 
Opera 

0-15 0% 0% 0% 0% 0 % 

16-25 4% 12% 10% 1% 6 % 

26-35 8% 25% 18% 7% 10 % 

36-45 7% 12% 7% 29% 6 % 

46-55 7% 17% 6% 7% 13 % 

56-65 12% 8% 9% 6% 16 % 

66+ 37% 2% 12% 14% 21 % 

Onbekend 25% 23% 38% 36% 30 % 
 
Bron: CRM Factory en Ticketmatic 3 o.b.v. transactiedata van kaartkopers (aantal gekochte kaarten) van concerten in de Doelen. 
Exclusief uitkopen, concerten die door derden zijn verkocht, Gergiev Festival en concerten buiten de Doelen. 
 

Ook droegen de concertformats gericht op verbreding van ons publieksbereik bij aan verjonging van ons publiek. In 

bovenstaande tabel staat de verdeling van het publiek over de verschillende leeftijdscategorieën bij alle concerten van 

2019, en de verdeling bij specifieke concertformats gericht op publieksverbreding. Bij de Harry Potter-concerten was het 

jongste publiek aanwezig. Was van het totale publiek in de Doelen 19% jonger dan 45, bij de Harry Potter-concerten was 

dat de helft (49%). Bij Core Classics bedroeg dit percentage 35%. De familieconcerten kenden ook een jong publiek, 

maar dat zien we niet terug in de tabel omdat de ouders de kaarten kopen voor deze concerten.  
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Resultaten online 
 
In 2019 was onze online strategie gericht op stijging van websitebezoek en online verkoop, en gerichte inzet van social 

media-kanalen op specifieke doelgroepen.  

 
Website 
Onze eigen website www.rotterdamsphilharmonisch.nl is het belangrijkste online kanaal waar bezoekers informatie over 
ons orkest en onze concerten kunnen vinden. Het doel van de website is tweeledig: enerzijds richt de site zich op 
concertpromotie, anderzijds op de branding van het orkest. Met de concertpromotie via onze site streven we continu 
naar een significante stijging in online ticketsales.  
 
Na een terugval in 2018 is het bezoek van onze website in 2019 met 20% gestegen van ruim 230.000 bezoeken in 2018 
naar ruim 277.000 bezoeken in 2019. Deze stijging is onder meer te verklaren door de intensivering van display- en 
search-campagnes vanaf eind 2018. Ook is het aantal terugkerende bezoeken gestegen met 9% van 22% in 2018 naar 
24% in 2019. 

Bron: Google Analytics van www.rpho.nl 
 

De online verkoop is in 2019 met 48% gestegen van 23% in 2018 naar 34% in 2019. Deze sterke toename is te danken 

aan de nieuwe website, waarmee vanaf 2019 niet alleen losse kaarten, maar ook abonnementen verkocht werden. Tot 

en met 2018 konden abonnementen alleen schriftelijk of telefonisch worden besteld. 

.  

 
 
Bron: Ticketmatic 3 o.b.v. transactiedata van kaartkopers (aantal gekochte kaarten) van concerten in de Doelen. Exclusief uitkopen, 
concerten die door derden zijn verkocht, Gergiev Festival en concerten buiten de Doelen. 
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In onze social mediastrategie richtten we ons in 2019 op drie kanalen: Facebook, Twitter en Instagram, met elk hun 
specifieke doelgroep.  
 
Facebook 
Met Facebook richtten we ons op een relatief breed publiek. De stijging van het aantal volgers in 2018 heeft zich in 2019 
voortgezet, welswaar in een iets langzamer tempo.  
  

 
Bron: facebook.com 
 

Door de grote rol van algoritmes op Facebook is het ons niet gelukt de daling van het bereik in 2019 geheel te keren, wel 

om die sterk af te remmen. En degenen die we bereiken met onze berichten, blijven net zoals in voorgaande jaren 

betrokken. Voor de non-profit sector is een engagement rate van 0,13% gemiddeld en hoewel ook onze engagement 

rate daalt, blijven we boven het gemiddelde zitten met 0,66%. (Bron: Social Media Industry Benchmark Report 2019, 

www.riveliq.com). 

 

  
Bron: facebook.com 
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Twitter 
Ons Twitterkanaal zetten we vooral in voor de doelgroep ‘kenners’. Hier vallen onze trouwe fans onder, maar ook 

beleidsmakers en pers zijn hier te vinden. Wij informeren hen hier over activiteiten die door deze groep als bijzonder 

worden gezien: internationale tournees, samenwerkingen met gerenommeerde dirigenten of solisten en prestigieuze 

projecten. Het account had eind 2019 ruim 6000 volgers en behaalde in 2019 gemiddeld per dag ruim 1900 impressies. 

Dat is wat minder dan vorig jaar, maar te verklaren doordat 2018 het jubileumjaar was en over het algemeen meer 

zichtbaarheid genoot.  

 
Bron: Twitter.com 
 

De betrokkenheid was in 2019 gemiddeld iets hoger dan in voorgaande jaren, zelfs in het traditioneel lastige derde 

kwartaal waar de zomer in valt. Voor de non-profit sector ligt de gemiddelde engagement op 0,062% – ook in deze 

benchmark zijn onze Twitter-volgers dus trouwe, actieve volgers. 

 
Bron: Twitter.com 

 
Instagram 

Instagram wordt als kanaal voornamelijk ingezet in de communicatie naar nieuwe, jonge doelgroepen die goed reageren 

op de visuele aantrekkelijkheid van posts. De groei van 2018 zette door in 2019, met een toename van het aantal 

volgers van 48% van 3.697 in 2018 naar 5.460 in 2019. Het grootste deel van onze Instagram-volgers is tussen de 24 en 

44, en woonachtig in de Randstad. Vooral de toegankelijke content afgestemd op deze doelgroep, zoals de 

bekendmaking van het zesde Harry Potterconcert, scoorde goed. 
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Financiële resultaten 
 

Door verschillende onvoorziene omstandigheden is in 2019 de begroting niet gerealiseerd en sluit het boekjaar met een 

verlies. De omzet bedroeg € 17,3 miljoen en het resultaat is € 0,37 miljoen negatief. Het eigen vermogen bedroeg € 1,25 

miljoen aan het eind van 2019. Het negatieve resultaat is met name veroorzaakt door tegenvallende opbrengsten uit de 

kaartverkoop van € 0,2 miljoen, een nabetaling voor salarissen over 2018 van € 0,2 miljoen en een naheffing 

werkgeverslasten van bijna € 0,1 miljoen voor de periode 2015–2019 voor een werknemer, waarvoor, vanwege 

Europees recht, de heffing aan België is toegewezen. De achterblijvende indexering van de subsidie van OCW en de 

Gemeente Rotterdam begint zijn tol te eisen.  

 

We gaven meer concerten dan het aantal prestaties dat we afspraken met de Gemeente Rotterdam. Het aantal 

bezoekers is 14.000 lager dan begroot. Het percentage eigen inkomsten was in 2019 52,7%1, (2018: 60,9%) lager dan 

vorig jaar. Het percentage schommelt normaal rond de 50% en was in 2018 veel hoger door de extra inkomsten voor het 

jubileumjaar.  

 

In 2019 heeft OCW aangegeven dat het per saldo niet gebruikte deel van de subsidie niet meer moet worden 

toegevoegd aan het bestemmingsfonds OCW. Het bestemmingsfonds OCW was in 2018 door het per saldo negatieve 

resultaat in 2017 en 2018 al nihil. 

 

Het exploitatieresultaat 2019 bedraagt € 373.026 negatief en is voor € 185.654 onttrokken aan de algemene reserve en 

voor € 187.372 aan de bestemmingsreserve investeringen arbeidsomstandigheden. Het boekjaar 2019 begon met een 

algemene reserve van € 684.291 positief en bedraagt per 31 december 2019 € 498.637 positief.  

 
Eigen vermogen 
Het orkest heeft aangegeven een omvang van het eigen vermogen van € 2,5 miljoen noodzakelijk te vinden. Het 

vermogen bedraagt ultimo 2019 € 1,25 mln. 

 

Samenstelling van de eigen inkomsten 
De eigen inkomsten bestaan uit de recettes en uitkoopsommen voor run-outs en sponsoring en verder de inkomsten uit 

tournees. De inkomsten van de tournees fluctueren met de omvang de buitenlandse activiteiten. Opbrengsten en kosten 

van deze buitenlandse activiteiten zijn inclusief de sponsorbijdragen voor de variabele kosten vrijwel budgettair neutraal. 

 
Strategie bij tegenvallende inkomsten 
Bij tegenvallende inkomsten zal het Rotterdams Philharmonisch Orkest in de eerste plaats overwegen de omvang van 

de activiteiten aan te passen. Het verminderen van de activiteiten en een verlaging van het gebruik van de capaciteit van 

het orkest zijn namelijk de snelste weg tot besparingen. Tevens zullen we in die omstandigheden kijken naar de 

verhouding tussen vast en tijdelijk personeel, en naar de verhouding tussen orkestkosten en de kosten van dirigenten en 

solisten. 

 
Aandachtspunten uit de beschikking tot subsidieverlening 
In 2019 hebben wij de opera Girls of the Golden West van John Adams voor de Nationale Opera begeleid en voor 2020 

staat de begeleiding van de opera Carmen (Georges Bizet) gepland. 

 

Afrekening Cultuurplanperiode 2017–2020 
In de huidige cultuurperiode 2017–2020 kan het orkest rekenen op een jaarlijkse, in 2019 geïndexeerde, subsidie van  

€ 4.258.394 van OCW, en op een subsidie van € 7.125.000 van de Gemeente Rotterdam. 
 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest zorgt ervoor dat de bezoldiging van de topfunctionarissen binnen de normen van 

de WNT blijven. 

 

 
                                                        

1 Het percentage eigen inkomsten wordt bepaald door de eigen inkomsten te delen door de totale subsidie in een jaar. 
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Voornaamste risico’s en onzekerheden 
In 2016 zijn de subsidies van de Gemeente Rotterdam en Ministerie van OCW voor de cultuurplanperiode 2017–2020 

toegekend. De subsidie van het Ministerie van OCW is wel gekort met € 475.000. Wij hebben deze korting in 2017 en 

2018 kunnen opvangen door een verhoging van de eigen inkomsten. Door de achterblijvende indexaties van de 

subsidies en de doorgaande kostenstijgingen wordt het steeds moeilijker om budgettair neutraal te opereren. Wij moeten 

een uiterste inspanning doen om de kostenstijgingen het hoofd kunnen bieden zonder in te leveren op de artistieke 

kwaliteit. De in de jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd 

op de veronderstelling van continuïteit van de stichting. 

 

Begroting 2020 
Het begrotingsjaar 2020 maakt onderdeel uit van de cultuurplanperiode 2017-2020. Het Rotterdams Philharmonisch 

Orkest heeft een sluitende begroting gepresenteerd, hoewel we voorzien dat door diverse externe factoren, zoals door 

de regering afgekondigde loonmaatregelen, het moeilijk gaat worden om de begroting te realiseren. Het orkest heeft 

ingezet op verhoging van de publieksinkomsten om de vaste formatie in stand te houden en marktconforme salarissen te 

betalen. De begrote opbrengsten en lasten bedragen € 18,2 miljoen. 

 

Het niet marktconform indexeren van de subsidies maakt het voor het Orkest lastig om de musici marktconforme 

salarissen te betalen. Dit kan op termijn de kwaliteit van het orkest aantasten. 

 

Daarnaast is ten tijde van afronding van het jaarverslag en de jaarrekening in maart 2020 sprake van een gebeurtenis 

met belangrijke financiële gevolgen, namelijk de wereldwijde uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die overal 

ter wereld door regeringen zijn getroffen om de uitbraak in te dammen. Wij zagen ons genoodzaakt o.a. de tournee naar 

de VS die op 13 maart 2020 zou starten tot nader order op te schorten. Ten tijde van het afronden van het jaarverslag en 

de jaarrekening brengen wij de nadelige gevolgen van de coronacrisis zo goed mogelijk in beeld. Wij doen een beroep 

op onze subsidieverstrekkers om rekening met deze situatie te houden door in elk geval de prestatie-eisen los te laten. 

Wij doen er alles aan de continuïteit van het orkest te waarborgen. 
 

Risicobeheersing 
Door het orkest zijn de volgende risico’s gesignaleerd: 

 

Domein Strategie 

� Als symfonieorkest zijn we afhankelijk van het succes van een beperkt soort activiteiten, wat het lastig maakt 

om andere bevolkingsgroepen aan te spreken dan ons gebruikelijke publiek. 

� Door de snel veranderde markt of veranderende publieksvoorkeuren in de culturele sector is inzicht in het 

meerjarig perspectief beperkt.  

� De verandering in de toekomstige basisinfrastructuur kunnen de positie van het orkest beïnvloeden. De 

afhankelijkheid van subsidies vraagt een professionele lobby richting subsidieverstrekkers. 

� Op de lange termijn kan reputatieschade ontstaan als we onvoldoende rekening houden met wensen van 

publiek en stakeholders. Zo is het verstandig te participeren in de milieudiscussie en na te denken over de 

circulariteit van onze bedrijfsvoering, bijvoorbeeld met het oog op de reizen die we maken voor run-outs en 

tournees. 

 

Domein Governance 

� De mate waarin de leden van de tweehoofdige directie in staat zijn elkaar te vervangen als een van beiden 

onverhoopt uitvalt. 

� De mate van binding van de Raad van Toezicht en de organisatie van het Rotterdams Philharmonisch Orkest 

met de stad Rotterdam die ons in staat stelt aansluiting te houden met een snel veranderende stadscultuur. Dit 

geldt ook in het landelijke perspectief. 

� Het ontbreken van een dashboard met managementinformatie kan mogelijk veroorzaken dat de directie en de 

Raad van Toezicht te laat worden geïnformeerd over afwijkende resultaten. 

� De traditionele hiërarchische organisatiestructuur sluit niet goed aan op de werkstijl van een jongere generatie 

medewerkers die eigenaarschap wensen ten aanzien van hun werk.  
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Domein Operationeel 

� Interne processen zijn nog niet zodanig ingericht dat de directie voldoende kan monitoren of nieuwe strategieën 

ook werken. 

� Door de overwegend operationele focus is er weinig of geen tijd voor (talent)ontwikkeling en ontbreekt het de 

organisatie aan verandercapaciteit. 

� Een te groot verloop in de organisatie kan het risico veroorzaken dat vitale kennis van de primaire processen 

verloren gaat. 

 

Domein Financieel 
� Continuering van de subsidies; 

� Het realiseren van voldoende eigen inkomsten; 

� Het realiseren van de begrote prestaties met de vaste bezetting; 

� Toenemende internationale geopolitieke spanningen; 

� Economische recessie.  

 

De continuering van de subsidies wordt geborgd door het uitvoeren van symfonische muziek op het hoogste niveau. 

Verder werkt het orkest aan het behoud van de kwaliteit en internationale reputatie om de marktwaarde te handhaven en 

te verbeteren. Dit gebeurt door het aantrekken van musici van het hoogste niveau. 

 

Het realiseren van voldoende eigen inkomsten rust op drie pijlers, te weten de inkomsten van de concerten in de Doelen, 

concerten in Nederland en het buitenland tegen vooraf overeengekomen fees en door sponsoring. Door regelmatig 

uitgevoerde analyses van het publiek wordt rekening gehouden met de marktontwikkelingen in de programmering en de 

publieksbenadering. 

 

Het realiseren van de begrote prestaties met de gefinancierde capaciteit gebeurt door gebruik te maken van 

geavanceerde software voor de planning van de repetities en de concerten en de productiviteit te verbeteren. 

Uitgangspunt hierbij is dat er wordt gestreefd naar dekking van de vaste kosten van het orkest, staf en zaalhuur door de 

subsidie en dekking van de variabele kosten door de variabele inkomsten. Dit betekent dat de volledige benutting van de 

capaciteit van het orkest een belangrijk element in de planning is. 

 

Wij zijn ons ervan bewust dat met de toenemende internationale geopolitieke spanningen, maar ook met crises zoals de 

huidige coronacrisis, onze internationale tournees aan extra risico’s zijn blootgesteld. Door ruim van tevoren contractueel 

vastgelegde afspraken te maken en goede annuleringsvoorwaarden af te spreken over buitenlandse tournees wordt dit 

risico gemitigeerd. 

 

Verder kan onze ambitie voor het realiseren van de eigen inkomsten door een nieuwe recessie worden getemperd. Ons 

prijsbeleid is daarom terughoudend. 

 

Liquiditeit en solvabiliteit 
De liquiditeit van het orkest is door de vooruit ontvangen kaartverkoop en de vermogenspositie goed te noemen. Door de 

goede vermogenspositie is het orkest ook in staat om aan al zijn verplichtingen te voldoen. In deze positie wordt geen 

verandering verwacht. 

 

Investeringen en financiering 
Om de uitdagingen van de komende cultuurplanperiode adequaat tegemoet te kunnen treden zullen we in 2020, evenals 

in 2019, verder investeren in de automatisering. 

 

Beleggingsbeleid 
In de loop van 2013 heeft het orkest voor de lange termijn een portefeuille vastrentende obligaties aangekocht met de 

doelstelling het gemiddelde rendement over meerdere jaren te vergroten. De vergoeding die wordt verkregen met 

deposito’s is namelijk te laag om de inflatie te dekken. De portefeuille heeft een laag risicoprofiel en als primair doel de 

dekking van de geldontwaarding. Vanaf de start in april 2013 tot en met jaareinde 2019 is met deze portefeuille een 

rendement behaald van 11,06%, dat is gemiddeld ruim 1,6 % per jaar. 
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Gelieerde rechtspersonen 
De stichting Rotterdams Philharmonisch Fonds en stichting Rotterdam Philharmonic Festival zijn gelieerde stichtingen. 

 

In het Philharmonisch Fonds worden de sponsorgelden van het bedrijfsleven ontvangen en de mecenaatwerking is hier 

ondergebracht. Via uitdelingen aan het Orkest worden de gelden op aanvraag beschikbaar gemaakt.  

 

Voor het Gergiev Festival vindt er organisatorische ondersteuning plaats. Verder treedt het orkest tegen markttarieven 

op in het Festival.  

 

De resultaten van de stichting Rotterdams Philharmonisch Fonds maken een stabiele steun aan de organisatie mogelijk. 

Het Rotterdam Philharmonic Festival speelt een belangrijke rol voor het Orkest bij de start van het seizoen.  
 
Bijzondere gebeurtenissen 
Er is geen sprake van bijzondere gebeurtenissen waarmee in de jaarrekening rekening moet worden gehouden. 
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Bestuur en Organisatie 

 

Organisatie  
De onvoorziene, langdurige uitval van onze zakelijk directeur heeft voor vertraging gezorgd in de wederopbouw van onze 

afdeling Sales en Marketing. Na de zomer van 2019 zijn we met de zakelijk directeur tot overeenstemming gekomen 

voor beëindiging van het dienstverband met ingang van 1 januari 2020. Op 4 december is op tijdelijke basis een nieuwe 

zakelijk directeur gestart die de ontwikkeling van Sales en Marketing heeft opgepakt.  

 

Zelfcensuur 
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest legt zichzelf geen beperkingen op om het publiek te ontzien of moeilijkheden met 

de overheid te voorkomen. 

 

Beleidsprioriteiten Human Resources en Organisatieontwikkeling 
De afdeling HR&O heeft in afstemming met de directie in 2019 de volgende beleidsprioriteiten verder uitgewerkt. 

 

Duurzame inzetbaarheid 
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest onderkent de fysieke en mentale belasting van de musici en zet zich in voor het 

optimaliseren van prestaties en het voorkomen van gezondheidsklachten. Om preventieve maatregelen te kunnen 

toepassen, zijn wij goed op weg met het verkrijgen van verder inzicht in behoefte van musici met betrekking tot 

blessurepreventie, de omvang en kenmerken van gezondheidsklachten. Het is helaas een gegeven dat professionele 

musici fysieke klachten hebben als gevolg van het bespelen van hun instrument en dat de ervaren pijn hun 

speelcapaciteit beïnvloedt. Naast een mogelijke fysiologische oorzaak blijkt stress een duidelijke factor te zijn in het 

ontstaan van fysieke klachten bij musici. Wij besteden meer aandacht aan de fysieke en mentale gezondheid van musici 

om gezondheidsklachten te voorkomen en prestaties te optimaliseren. Stoelmassages zijn gemeengoed geworden en 

we gaan veel eerder en op frequente basis in gesprek met musici over wat nodig is om hen soepel te houden. Het 

samenwerkingsverband met sportpsycholoog Rico Schuijers is gecontinueerd. Hij begeleidt musici tijdens zijn workshops 

over focus en aandacht. 

 

Seniorenbeleid 
We hebben als directie, HR&O en OR de handen ineengeslagen om structureel meer te doen aan versoepeling van de 

arbeidsvoorwaarden in termen van uren en inzet voor de senioren in onze organisatie. Het doel is om zoveel mogelijk 

mensen veilig en plezierig de eindstreep te laten halen. Hiervoor hebben wij in commissieverband verkennende 

gesprekken gevoerd; in 2020 gaan we verder met het schrijven van beleid. Een onderdeel van dit beleid dat we nog 

verder willen onderzoeken is de optie van het generatiepact. 

 

Diversiteit en Inclusie 
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest past de Code Diversiteit & Inclusie toe. 

 

Personeel 
De musici in ons orkest hebben veel verschillende nationaliteiten, net als dirigenten en solisten. Al jaren werken wij met 

vrouwelijke dirigenten op de bok, zoals Elim Chan, Nathalie Stutzmann en assistent-dirigent Corinna Niemeyer. Bij een 

orkestvacature werven we internationaal en vinden de audities plaats achter een gordijn, waardoor alleen het spel 
beoordeeld wordt en geen plaats is voor vooroordelen over sekse, leeftijd, culturele achtergrond en dergelijke. 
Desondanks melden zich vooral kandidaten met een achtergrond in de westerse cultuur, met uitzondering van Aziaten. 

De symfonische canon is (nog grotendeels) westers erfgoed en de muziek wordt traditioneel beoefend door mensen met 

een westerse culturele achtergrond. Op de conservatoria in binnen- en buitenland is nog nauwelijks instroom van 
studenten uit niet-westerse culturen. Wij zien educatie en talentontwikkeling als onze belangrijkste instrumenten om bij te 
dragen aan een meer inclusieve sector.  

 

Wij zetten ons actief in om mensen met een niet-westerse achtergrond te interesseren bij ons orkest te werken, ook in de 
staf. Wij nodigen hen uitdrukkelijk uit te solliciteren en zetten ons netwerk in om hen te vinden. Wij werven actief stagiairs 
met een niet-westerse achtergrond. 
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  orkest staf 

Man 57% 46% 

Vrouw 43% 54% 

De man-vrouwverdeling en de leeftijdsopbouw in orkest en staf was in 2019 evenwichtig, zoals blijkt uit onderstaande 

tabellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf mannen en drie vrouwen, in de leeftijd van 39–75 jaar. Op dit moment loopt de 
werving van een nieuwe voorzitter. De opdracht aan de nieuwe voorzitter is om aandacht te hebben voor inclusiviteit. Bij 
nieuwe vacatures zullen wij gericht rekruteren voor een diverse samenstelling van de Raad van Toezicht. 
 
Publiek 
Een divers publieksbereik is een belangrijk onderdeel van onze missie, visie en strategie. Wij willen van betekenis zijn en 

blijven voor alle inwoners van de regio groot-Rotterdam, in al hun verscheidenheid. Wij willen ons publieksbereik 
verbreden door ons ons te richten op jongere doelgroepen en doelgroepen met een niet-westerse migratie-achtergrond. 
 
Programma 

Wij spitsen een substantieel deel van onze programmering specifiek toe op het bereiken van een zo divers mogelijk 

publiek. Wij doen onderzoek naar kansen en behoeften van potentiële publieksgroepen, ontwikkelen passende 

proposities en stemmen communicatie af op deze publieksgroepen. Voorbeelden zijn concerten specifiek voor 

publieksgroepen met een bepaalde culturele achtergrond, zoals Brasil Sinfônico  en Arabic  Symphonic Night, of 

concerten gericht op jongere publieksgroepen, zoals Core Classics en filmconcerten. We houden bewust ruimte in de 

programmering om aan te sluiten bij grote evenementen in de regio, of innovatieve programmering te ontwikkelen gericht 

op inclusief publieksbereik. Dit doen we samen met CreAtions en de Rotterdam Philharmonic Banda.  

 
Partners 

Wij werken samen met vele partners in Rotterdam en elders, binnen en buiten het muziekdomein. Bij de ontwikkeling 

van nieuwe proposities voor nieuwe doelgroepen werken we samen met partners uit die doelgroepen. Ook kiezen we 

een aantal van onze partners specifiek omdat zij ons kunnen helpen met het verbreden van ons publieksbereik, zoals bij 

educatie.  
 

Werkdruk 

Werkdruk wordt in alle gelederen gevoeld, maar de hoge strijkers beleven de werkdruk als een groter probleem dan de 

rest van de organisatie. Het gaat dan om bezetting en hoeveelheid te maken uren. Om dit probleem aan te pakken, 

hebben we met ingang van het nieuwe seizoen in augustus 2019 de werkweek voor musici structureel van 37 naar 36 

uur teruggebracht, wat een verlaging van de speelnorm betekent. Voor een fulltimer komt dit effectief neer op een 

werkdrukverlaging van circa twee producties per jaar. Dit heeft voor de musici een flinke verbetering gebracht in de 

werkverdeling over het seizoen. Bijkomend positief effect is dat zowel staf als musici nu een werkweek kennen van 36 

uur. 

 

Salariëring/arbeidsvoorwaarden  

Een opvallende uitkomst uit het medewerkersonderzoek was dat het thema salariëring en arbeidsvoorwaarden bij het 

Rotterdams Philharmonisch sterker leeft dan bij andere orkesten. Binnen ons orkest leeft het gevoel dat de salarissen 

achterblijven bij het internationale topniveau waarop het Rotterdams Philharmonisch zich artistiek gezien manifesteert. 

Als orkestdirectie erkennen wij deze discrepantie, maar we hebben momenteel geen mogelijkheden hier direct iets aan 

te doen. In de communicatie naar overheden nemen wij dit mee.  

Ondanks onze krappe beurs zijn wij meegegaan in een oplossing voor de salarisproblematiek die ook de andere 

orkesten kennen. In de nieuwe CAO Nederlandse Orkesten is een salarisachterstand vereffend waarmee wij met TWK 

voor zowel musici als staf een eenmalige uitkering van 2,5% over 2018 hebben toegekend en tevens per 1 januari 2019 

en per 1 juli 2019 een salarisstijging van respectievelijk 3% hebben doorgevoerd (dus effectief 4,5% in 2019). 

 
  orkest staf 

20-30 9% 7% 

30-40 24% 29% 

40-50 19% 20% 

50-60 29% 27% 

60-67 20% 17% 
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Cultuurtraject 
Een betere communicatie is een behoefte die in de hele organisatie speelt. Dit onderwerp is heel divers: het loopt uiteen 

van de communicatie tussen directe collega’s tot die met de directie. Onderliggend thema is de cultuur van de 

organisatie en de normen en waarden, die niet eenduidig blijken te zijn. Wij zijn met de OR in gesprek over de manier 

waarop we op deze punten tot verbetering kunnen komen, om zo voor alle medewerkers een prettige en veilige cultuur 

te waarborgen binnen de organisatie. In dat kader hebben we nu twee trajecten ingezet: 

- Feedbacktrainingen voor alle medewerkers die daar behoefte aan hebben, gegeven door een extern bureau. Deze 

trainingen gaan onder andere over het elkaar aanspreken op gedrag. Dit is nog niet makkelijk maar het begin is er 

en de toon is gezet. 

- Een cultuurveranderingstraject met daarin zowel stafleden als musici. Hierin focussen we op Persoonlijk 
Leiderschap. De idee van deze cultuurclub is dat elke medewerker eigenaar van zijn eigen loopbaan en handelen 

wordt of dit zo gaat ervaren en ernaar gaat acteren. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid hierin is kenmerkend 

en heel anders dan voorheen. 

 

FTE en formatie orkest 
Het aantal musici in vaste dienst was aan het einde van 2019 92,15 fte ten opzichte van 89,35 fte in 2018. Hiermee zijn 

we weer dichter naar onze gewenste formatie van 97 fte gegroeid. We kijken terug op een aantal wisselingen. Twee 

hoornisten gingen met pensioen en werden opgevolgd door nieuwe hoornspelers. Bij de contrabassen groeide een 

plaatsvervangend aanvoerder door naar de functie van aanvoerder. Een tuttispeler won het proefspel voor de 

opengevallen positie van plaatsvervangend aanvoerder contrabas. Bij de eerste violen kwamen twee nieuwe tuttispelers 

en ook de functie van piccolo/fluit is ingevuld. De slagwerkgroep is weer compleet. Een tuttiviolist is doorgestroomd naar 

de staf. Ten slotte hebben wij talent weten te scouten met assistent-dirigent Adam Hickox. Met deze nieuwe mensen zijn 

we weer een stap verder in het herstel van de formatie.  

 

Salarispositie  
Tot ons genoegen hebben wij na ruim vier jaar onderhandelen in het voorjaar een handtekening kunnen zetten onze de 

arbeidsvoorwaarden voor de vaste musici, de BAM. Dit als akkoord met de bonden en OR. Met het oog op de looptijd 

van de BAM gaan wij in 2020 opnieuw met de bonden en de OR om de tafel. We houden alle mogelijkheden open om 

een gezamenlijke rechtspositieregeling te organiseren voor orkest en staf, in onze wens om tot zo veel mogelijk 

harmonisering van arbeidsvoorwaarden te komen.   

 

Loopbaan- en ontwikkelgesprekken  
De loopbaan- en ontwikkelgesprekken die we in 2017 hebben geïntroduceerd zetten we voort. Mensen die reeds 

gesprekken hebben gevoerd, weten hun leidinggevenden makkelijk te vinden voor vragen of feedback. Wij kunnen tot 

onze vreugde veel medewerkers verder begeleiden in de ontwikkelvragen die hieruit voortkomen. Coachingstrajecten 

zijn populair, evenals trainingen en opleidingen. Loopbaan-adviesgesprekken worden ook gevoerd. De samenwerking 

met het SFPK (Sociaal Fonds Podium Kunsten) is zeer zinvol, zij steunen het merendeel van de gedane aanvragen. Dit 

is een positieve ontwikkeling die nog altijd een vlucht neemt. Steeds meer mensen melden zich uit zichzelf, waardoor het 

nemen van verantwoordelijkheid van de eigen loopbaan op gang komt. Een positieve en gewenste richting in onze 

beleving.  
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Vooruitblik naar nieuwe cultuurplanperiode 2021–2024  
 

Nieuw business plan 
In 2019 hebben we een nieuw business plan ontwikkeld om in de nieuwe cultuurplanperiode de groei en verbreding van 

ons publieksbereik realiseren door middel van een tweeledige focus. Enerzijds de focus op liefhebbers van internationale 

klasse en eigenzinnigheid met kansen tot groei op de korte en middellange termijn. Anderzijds de focus op alle inwoners 

van de regio groot Rotterdam in al hun diversiteit, met kansen op groei op de lange termijn. In 2020 onderzoeken we wat 

de meest kansrijke manier is om het nieuwe business plan in te voeren. Vanaf seizoen 21-22 moet het nieuwe model zijn 

beslag krijgen. 

 

ICCR 
We hebben in 2019 veel werk gestoken in de voorbereiding van de eerste editie van een nieuw internationaal 

dirigentenconcours: de International Conducting Competition Rotterdam (ICCR). ICCR wordt georganiseerd in nauwe 

samenwerking met het Rotterdams Philharmonisch Orkest, concertgebouw De Doelen en stichting Droom en Daad. De 

eerste editie vindt plaats van 21 mei tot 4 juni 2021 in De Doelen, Rotterdam.  

 

Internationale Orkestacademie 
Ook is in 2019 het fundament gelegd voor een langgekoesterde wens. Het betreft de oprichting van een internationale 

orkestacademie, met ondersteuning van de nieuwe talentpartner van het orkest, Ahold Delhaize. Met het oprichten van 

een academie volgt het Rotterdams Philharmonisch Orkest bestaande vooraanstaande orkestacademies in deze vorm 

van talentontwikkeling voor post-masterstudenten.  
 
Dank 
In vele opzichten was 2019 een uitdagend jaar voor ons orkest: artistiek succesvol maar met veel weerbarstigheden. 

Graag dank ik in het bijzonder onze hardwerkende medewerkers voor hun grote, niet aflatende inzet. Ook de support en 

inzet van bedrijfsleven, Philharmonisch Fonds en de Vriendenvereniging zijn voor het orkest onontbeerlijk. Wij willen hen 

en onze subsidiënten bedanken voor hun blijvende steun. Dat er globaal gezien zulke goede resultaten geboekt werden, 

is aan hen allen te danken. 

 

Rotterdam, 30 maart 2020 

George Wiegel 

Algemeen directeur/Bestuurder Rotterdams Philharmonisch Orkest 
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2.  BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 
 
Terugblik 2019 

Na een spectaculair jubileumjaar heeft de Raad van Toezicht (RvT) met veel genoegen gemerkt dat het orkest ook in 

2019 veel mooie momenten heeft weten te creëren voor zijn publiek, zowel in Rotterdam als in de rest van de wereld. De 

band van het orkest met chef-dirigent Lahav Shani en de stad is onverminderd sterk, wat goed te merken is tijdens de 

vele concerten in onze thuisbasis. Ook aan de internationale ambitie van het orkest is in 2019 weer hard gewerkt. De 

Europese Zomertournee voerde langs belangrijke festivals, waaronder die van Gstaad, Grafenegg, Rimini en Luzern. 

Het orkest continueerde zijn prestigieuze residenties in Parijs (Théâtre des Champs-Elysées) en Dortmund 

(Konzerhaus), waar het al vele jaren vaste gast is; daarnaast ondernam het run-outs naar Keulen en Baden-Baden. 

Indrukwekkend was vooral de imposante reis langs concertzalen in Taiwan en China in juni 2019. Die tournee begon in 

het National Kaohsiung Centre for the Arts, ontworpen door de Nederlandse architect Francine Houben. In Shanghai 

was het orkest onderdeel van een handelsmissie ter ere van het feit dat Shanghai en Rotterdam 40 jaar zustersteden 

zijn.  

 

De directie stond in 2019 onder druk door het uitvallen van de zakelijk directeur, de algemeen directeur heeft in 2019 

veel zaken alleen voor zijn rekening moeten nemen. Waar nodig heeft het management team en ook de RvT de directie  

ondersteund. Eind 2019 hebben de zakelijk directeur en het orkest in goede harmonie afscheid van elkaar genomen. Op 

4 december 2019 is een zakelijk directeur a.i. gestart om de ergste druk te verlichten. De wervingsprocedure voor een 

permanente opvolger start begin 2020. In het boekjaar vond de herbenoeming plaats van drs. Caroline Nagtegaal-van 

Doorn. De voorzitter, ing. Martin van Pernis, heeft aangegeven zijn functie per 1 september 2020, na zes jaar 

voorzitterschap, neer te leggen. De procedure voor zijn opvolging werd in het boekjaar 2019 gestart. 

 

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest mag dan in uitstekende conditie zijn, er is wel zorg over de achterblijvende 

indexatie van subsidies die niet in de pas lopen met de stijgende kosten. De RvT deelt die zorg met directie. 

 

De maatregelen van maart 2020 tegen de verspreiding van het coronavirus hebben een grote impact op het werk van 

het orkest. Reizen is onmogelijk, zalen zijn gesloten, repetities zijn afgezegd. De Raad van Toezicht staat in voortdurend 

contact met de directie over de gevolgen en de te treffen maatregelen. De Raad stelt vast dat de directie alert op de 

gebeurtenissen reageert en de gezondheid van de medewerkers en musici de hoogste prioriteit geeft. 

 

Vergaderingen Raad van Toezicht 
De RvT had in het boekjaar 2019 vier reguliere vergaderingen en kwam daarnaast ook een aantal keren bij elkaar met 

directie en anderen vanuit de organisatie voor strategische bijeenkomsten. Tijdens de reguliere vergaderingen van de 

RvT zijn in aanwezigheid van directie de algemene gang van zaken, de beleidsvoornemens, organisatorische 

ontwikkelingen en de financiële rapportages besproken. De RvT heeft directie en de organisatie bijgestaan bij het 

vormgeven van het meerjarenbeleidsplan 2021–2024 en heeft de jaarrekening 2019 en de begroting voor het 

kalenderjaar 2020 goedgekeurd. Deze zijn tevens voorgelegd aan de gemeente Rotterdam en het ministerie van OCW 

(jaarrekening 2019). Ook heeft de Raad van Toezicht een interne evaluatie doorgevoerd en de actiepunten uit een 

eerdere interne evaluatie besproken en uitgevoerd. 

 

Vergaderingen Audit Commissie 

Voorafgaand aan de reguliere RvT-vergaderingen is de auditcommissies steeds bij elkaar gekomen. Buiten deze vier 

commissievergaderingen hebben de leden regelmatig overleg, onder meer om mogelijke risico’s binnen de organisatie te 

analyseren en deze waar nodig te agenderen binnen de voltallige RvT. In aanwezigheid van de directie, de manager 

Finance en onafhankelijke accountants is gesproken over het jaarverslag, de begroting, de kwartaalrapportages, de 

management letter, de betalingsbevoegdheden, de automatisering, de subsidierelatie met de Gemeente Rotterdam en 

OCW, de financiële relatie met de Doelen en hoogte van de honorering van de dirigenten en solisten. 

 

Zowel vanuit directie als RvT gaat ruim aandacht naar de relatie tussen het Rotterdams Philharmonisch Orkest en 

concert- en congresgebouw de Doelen. In vergaderingen komt de samenwerking met regelmaat aan de orde en de RvT 

van de Doelen en die van het orkest hebben ook regelmatig contact met elkaar, datzelfde geldt voor de directie van het 

orkest en de Doelen. Beide organisaties zijn zeer gemotiveerd de verbinding met elkaar verder vorm te blijven geven en 

de samenwerking waar mogelijk verder te blijven verbeteren. Met de Raad van Toezicht van De Doelen vond het 
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jaarlijkse overleg plaatst. De relatie tussen beide organisatie is van eminent belang en behalve een regelmatig overleg 

tussen de beide directies is het ook de wens van beide raden, tenminste eenmaal per jaar dit overleg te hebben. 

 

De aan het orkest gelieerde organisaties, de Stichting Rotterdam Philharmonic Festival en het Rotterdams 

Philharmonisch Fonds, zijn vertegenwoordigd in de RvT door respectievelijk Maria Hansen en Jacco Visser. Zij 

vertegenwoordigen, naast hun rol als lid, ook de belangen van de respectievelijke stichtingen. De belangen van de 

stichtingen vormen vaste agendapunten op een aantal vergaderingen. 

 

Belangrijke onderwerpen voor de RvT waren  in 2019, behalve de genoemde zelfevaluatie, het bespreken met de 

directie van de Code Cultural Governance. 

 

De overheid verwacht dat instellingen die door het rijk worden gesubsidieerd zich houden aan de normen voor goed 

bestuur en vindt daarbij de door de sector opgestelde Code Cultural Governance een goed uitgangspunt. De RvT 

onderschrijft deze Code en heeft vastgesteld dat de organisatie aan deze bepalingen voldoet. In lijn met deze Code 

vergadert de RvT zelf rond iedere bijeenkomst een half uur in beslotenheid om essentiële agendapunten goed voor te 

bereiden. Zoals gebruikelijk is het functioneren van de directie in de beslotenheid van de RvT besproken en hierop 

hebben de voorzitter en de vicevoorzitter van de RvT gesprekken met directie gevoerd over de besproken punten en de 

personele invulling, ook op de langere termijn. 

 

Overleg met de Ondernemingsraad 

In 2019 hebben de twee RvT-leden benoemd op voordracht van de ondernemingsraad regelmatig contact gehad met de 

OR-leden via mail, telefoon en in persoon. Onderwerpen van gesprek waren onder meer de gang van zaken in en rond 

het orkest en het team, ook ontwikkelingen binnen de organisatie kwamen aan de orde. 

 

Overig 

Er zijn regelmatig informele ontmoetingen geweest tussen de voorzitter, afzonderlijke leden van de RvT en de directie. 

Gedurende het seizoen zijn de leden van de RvT aanwezig geweest bij concerten met relatie-ontvangsten en 

evenementen voor het personeel.  

 
Samenstelling RvT 

De RvT bestaat uit tenminste drie leden welke op voordracht van de RvT-leden tijdens de reguliere vergadering worden 

benoemd. Op dit moment bestaat de RvT uit acht leden. De Ondernemingsraad kan, voor ten hoogste één derde van het 

aantal leden aan de RvT, personen aanbevelen om als lid te worden voorgedragen. Op voordracht van de 

Ondernemingsraad zijn momenteel 2 leden benoemd: Paul van de Beek en Maria Hansen. De leden van de RvT worden 

benoemd voor een periode van maximaal vier jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van 

maximaal vier jaren herbenoembaar.  

 

De RvT heeft een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vastgesteld, rekening houdend met de aard van de 

stichting, haar activiteiten, de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de RvT. De RvT bespreekt de 

profielschets bij wijziging met de Ondernemingsraad.  

 

In 2019 zijn er geen wijzigingen in de samenstelling van de RvT geweest. Eind 2019 is wel een wervingsprocedure 

gestart een geschikte kandidaat te vinden om de voorzitter op te volgen. Gasseling Search is betrokken bij de werving en 

selectieprocedure, er zijn december 2019 twee advertenties geplaatst en gesprekken met kandidaten worden gepland. 

De RvT beoogt in het voorjaar 2020 over te gaan tot benoeming zodat er een goede overdracht kan plaatsvinden per 1 

september 2020. 

 

De volgende competenties zijn onder meer vertegenwoordigd in de RvT: 

� Uitgebreid Nederlands e/o Rotterdams netwerk 

� Juridisch 

� Management ervaring op niveau strategie/visie 

� Bestuurlijke ervaring 

� Artistieke achtergrond 

� Financieel 
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� Fondsenwerving 

� Ervaring mediabeleid 

� Politiek netwerk 

� Public Relations 

� Human Resources Management 

 

Relevante Nevenfuncties RvT leden 

Hieronder zijn voor de leden van de RvT hun functies en relevante nevenfuncties opgesomd: 

 

Martin van Pernis (voorzitter) Toezichthouder/ Bestuurder 
 Voorzitter Raad van Commissarissen Aalberts Industries N.V.  

 Voorzitter Raad van Commissarissen CM.com  

 Voorzitter Raad van Commissarissen CM Payments 

 Lid Raad van Commissarissen en voorzitter NSR (Nomination, Selection and Remuneration) Committee en ASM 

International  

 Lid Raad van Commissarissen OptiXolar Holding B.V. en Coolback Company B.V. 

 Lid Advisory Board G4S Nederland 

 Voorzitter Bestuur / Commissaris Sacon BV te Zwolle 

 Voorzitter Stichting Oostenrijkse Cultuur in Nederland (Wiener Ball) 

 Oprichter en voorzitter Ambassadors Club Nederland 

 Voorzitter Bestuur Habitat for Humanity Nederland 

 Lid Bestuur Koning Willem I Stichting; voorzitter Bestuurs Advies Commissie 

 Voorzitter Business Club TEN 

 Voorzitter Deskundigencommissie MKB Innovatiestimulering, topsectoren Zuid-Holland (MIT Z-H) 

Paul van de Beek (vice-voorzitter) Rechter 

 Lid Regionaal Medisch Tuchtcollege te Den Haag 

 Lid Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming 

 Docent Opleidingsinstituut rechterlijke macht SSR  

Herman van Campenhout  Entrepreneur and Member of Supervisory Boards 

 Lid Raad van Commissarissen RTD BV 

 Directeur Brokat Media Support BV 

Maria Hansen Executive Director ELIA - European League of Institutes of the Arts 
 Lid Bestuur Stichting Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival 

 Voorzitter Henny Hogenbijl Fonds 

 Penningmeester Stichting 4 Mei Concert 

 Secretaris Stichting Oorkaan 

 Lid Raad van Toezicht Frommermann 

 Vertrouwenspersoon De Nederlandse Bachvereniging 

Ellen Meijer CEO ProDelta 
 Lid Bestuur / Penningmeester Stichting Museum Boijmans Van Beuningen 

Caroline Nagtegaal-van Doorn Lid Europees Parlement (VVD/Renew Europe) 
 Lid Adviesraad Theater Walhalla 

Onno Paymans Algemeen directeur 4P Consultancy 

 Lid Raad van Toezicht Erasmus MC Foundation 

 Lid Bestuur Stichting Van Beuningen-Peterich Fonds 

 Lid Raad van Commissarissen LSP Life Science Fund  

 Voorzitter Raad van Commissarissen UK P&I Club NV 

 Lid Bestuur Koninklijke Haagsche Golf & Country Club 

Jacco Visser Partner KPMG Advisory N.V. 

 Voorzitter bestuur Stichting Rotterdams Philharmonisch Fonds 

 Lid Bestuur Stichting Begraafplaats Ter Navolging 

 Algemeen Voorzitter Haagse Voetbal- Cricket- en Hockeyvereniging Houdt Braef Stant 

 Lid Raad van Toezicht The Hague & Partners 
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Directie, musici en teamleden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest kunnen wat betreft de RvT terugkijken op een 

mooi artistiek jaar waarin prachtige concerten gegeven zijn. De niet aflatende inzet en betrokkenheid van staf en musici 

werpen hun vruchten af en maken ieder jaar weer bijzonder. 

 

Martin van Pernis 

Namens de Raad van Toezicht 
Rotterdam, 30 maart 2020  
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3. JAARREKENING 
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3.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(na resultaatbestemming) 

 

 
ACTIVA 
 

 31 december 31 december 

 2019 2018 

 € € 
 

Vaste activa 
 
1. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA - - 
2. MATERIËLE VASTE ACTIVA  
      Inventaris en apparatuur 108.560 97.921  
      Duurzame instrumenten 445.250 445.250  
3. FINANCIELE VASTE ACTIVA 1.075.528 1.022.839  
     

Totale vaste activa 1.629.338 1.566.010 
  .............................  .............................  

 

 
 
 
Vlottende activa 
Vorderingen 
4.  Debiteuren 143.815 165.191 
5.  Vorderingen en overlopende activa 1.661.787 1.377.302 
     

Totaal vorderingen 1.805.602 1.542.493 
 
6. Liquide middelen 1.909.536 2.220.906 
     

Totale vlottende activa 3.715.138 3.763.399 
  .............................  .............................  

 
 
 
 

 

     

TOTALE ACTIVA 5.344.476 5.329.409 
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PASSIVA  
  

 31 december 31 december 

 2019 2018 

 € € 
 

Eigen vermogen 
 
7. ALGEMENE RESERVE 498.637 684.291 
  .............................  .............................  

BESTEMMINGSRESERVES 
8. Bestemmingsreserve investeringen arbeidsomstandigheden - 187.372  
9. Bestemmingsreserve instrumenten 510.508 510.508 
10. Bestemmingsreserve innovatie 235.876 235.876  
     

TOTALE BESTEMMINGSRESERVES 746.384 933.756 
  .............................  .............................  

     

Totale eigen vermogen 1.245.021 1.618.047 
  .............................  .............................  

 
Voorzieningen 
  
11. Voorziening jubileumuitkeringen 176.655 170.334  
12. Overige voorzieningen 133.144 114.222  
     

Totale voorzieningen 309.799 284.556 
  .............................  .............................  

 
 
Kortlopende schulden 
 
13. Crediteuren 494.726 696.393 
14. Vooruit ontvangen kaartverkoop  1.362.601 1.114.198 
15. Kortlopende schulden en overlopende passiva 1.932.329 1.616.215  
     

Totale kortlopende schulden 3.789.656 3.426.806 
  .............................  .............................  

 

 

     

TOTALE PASSIVA 5.344.476 5.329.409 
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3.2 GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEREKENING 2019 
  realisatie begroting realisatie 

BATEN 2019 2019 2018  
  € € € 
EIGEN INKOMSTEN 
Recette  2.651.991 2.830.000 2.816.640 
Uitkoop  527.145 613.000 499.879 
Partage  53.452 38.000 126.275 
Overige publieksinkomsten  137.375 92.000 97.074 
         

Publieksinkomsten binnenland  3.369.963 3.573.000 3.539.868 
Publieksinkomsten buitenland  1.738.881 1.119.000 1.578.528 
         

16.TOTAAL PUBLIEKSINKOMSTEN  5.108.844 4.692.000 5.118.396 
    .............................  .............................   ............................  

Sponsorinkomsten  608.192 765.000 964.000 
Overige directe inkomsten  29.218 13.000 11.139 
         

17. TOTAAL OVERIGE DIRECTE INKOMSTEN  637.410 778.000 975.139 
         

TOTAAL DIRECTE INKOMSTEN  5.746.254 5.470.000 6.093.535 
    .............................  .............................   ............................  

Indirecte inkomsten     
18.Private middelen - particulieren inclusief vriendenverenigingen  126.300 175.000 428.000 
19.Private middelen - private fondsen  119.383 100.000 292.800 
         

TOTALE BIJDRAGEN UIT PRIVATE MIDDELEN  245.683 275.000 720.800 
    .............................  .............................   ............................  
         

TOTAAL EIGEN INKOMSTEN  5.991.937 5.745.000 6.814.335 
    .............................  .............................   ............................  

SUBSIDIES 
20. Totaal structureel subsidie OCW  4.258.394 4.117.166 4.149.382 
21. Totaal structureel subsidie Gemeente Rotterdam  7.019.500 6.875.000 6.875.000 
         

TOTAAL STRUCTURELE SUBSIDIES  11.277.894 10.992.166 11.024.382 
22. Incidentele publieke subsidies  56.500 80.000 161.500 
         

TOTAAL SUBSIDIES  11.334.394 11.072.166 11.185.882 
    .............................  .............................   ............................  
         

TOTALE BATEN  17.326.331 16.817.166 18.000.217 
         

LASTEN 
23. Beheer lasten materieel  886.789 930.000 867.758 
24. Beheer lasten personeel  1.663.363 1.470.574 1.677.451 
         

Beheer lasten totaal  2.550.152 2.400.574 2.545.209 
    .............................  .............................   ............................  

25. Activiteitenlasten materieel  4.505.957 4.039.000 4.815.350 
26. Activiteitenlasten personeel  10.704.716 10.383.426 10.717.204 
         

Activiteitenlasten totaal  15.210.673 14.422.426 15.532.554 
    .............................  .............................   ............................  
         

TOTALE LASTEN  17.760.825 16.823.000 18.077.763 
    .............................  .............................   ............................   
         

Saldo uit gewone bedrijfsvoering  (434.495) (5.834) (77.546) 
 

Saldo rentebaten en waardeveranderingen financiële vaste activa  61.468 5.834 (1.978) 
    .............................  .............................   ............................  
         

EXPLOITATIERESULTAAT  (373.026) - (79.524) 
         

Bestemmingen van het exploitatieresultaat 
Onttrekking/Dotatie aan Eigen vermogen, algemene reserve  (185.654) - 75.478 
Onttrekking bestemmingsreserve studie musici  - - (1.553) 
Onttrekking bestemmingsreserve educatie  - - (41.819) 
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen arbeidsomstandigheden (187.372) - - 
Onttrekking bestemmingsfonds OCW  - - (1.912) 
Onttrekking aan het bestemmingsfonds restant subsidie OCW  - - (109.718) 
         

Bestemmingen  (373.026) - (79.524) 
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PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS 
 
 

2019 begroting 2019 2018 

 € fte € fte € fte 
Specificatie personeelslasten       
1 Waarvan vast contract 8.982.760 107,24 8.436.000  110,00 8.456.596 107,31 
       
2 Waarvan tijdelijk contract 1.124.488 15,32 350.000  3,00 794.434 10,27 
       
3 Waarvan inhuur 2.260.831 27,11 2.420.000  30,00 3.143.625 31,76 
       
       
4 Personeelslasten totaal (1+2+3)  12.368.079 149,67 11.206.000  143,00 12.394.655 149,34 
       
       
Vrijwilligers aantal aantal aantal 

       
5 Vrijwilligers: fte       
       
6 Vrijwilligers: personen       
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3.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT   
 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

 

    2019 2018  
    € € 
Exploitatieresultaat    (373.026) (79.524)  
  

Afschrijvingen materiële vaste activa    30.378 37.305  
Mutatie voorzieningen    25.243 61.640  
           

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten    (317.405) 19.421  
 
Mutatie vorderingen    (263.109) (238.888)  
Mutatie kortlopende schulden    362.850 (208.938)  
           

I Netto kasstroom uit operationele activiteiten    (217.664) (428.405)  
        .............................  .............................  

 
II Kasstroom uit investeringsactiviteiten   
    
Investeringen in materiele vaste activa    (41.017) (8.715) 

Investeringen in financiele vaste activa    (52.689) 165.443 
           

    (93.706) 156.728 
        .............................  .............................  

III Kasstroom uit financieringsactiviteiten    - - 
        .............................  .............................  
           

Mutatie liquide middelen I + II + III    (311.370) (271.677) 
           

  
Liquide middelen einde boekjaar    1.909.536 2.220.906  
Liquide middelen begin boekjaar    2.220.906 2.492.583  
           

Mutatie liquide middelen    (311.370) (271.677)  
           

 

In 2019 is de liquiditeitspositie licht gedaald. Dit komt met name door het negatieve exploitatieresultaat. 
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3.4 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS EN 
EXPLOITATIEREKENING 

 
ALGEMEEN 
Activiteiten 
Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest is opgericht bij notariële akte d.d. 11 november 1954. De vestigingsplaats is 

Rotterdam. 
 
In artikel 3 van de statuten is het doel van de stichting omschreven: 

1. De stichting heeft ten doel de bevordering van het muziekleven te Rotterdam in de meest uitgebreide zin, zulks 

meer in het bijzonder door de instandhouding van een symfonieorkest, en voorts al hetgeen in de ruimste zin 

met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

2. Zij tracht haar doel te bereiken door het geven van uitvoeringen, concerten, presentaties, publieksbegeleiding, 

educatie en dienstverlening en door alle andere middelen die daarvoor bevorderlijk kunnen zijn, alleen of 

tezamen met anderen. 
 
De financiële middelen van de stichting worden gevormd door: 

� Recettes, uitkoopsommen en subsidies 

� Schenkingen, erfstellingen en legaten 

� Overige baten. 
 
Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.  
 
De RvT bestond in 2019 uit acht leden, de samenstelling van de RvT in 2019 is als volgt: 

Ing. Martin van Pernis (voorzitter)   

Mr. Paul van de Beek (vicevoorzitter)  

Mr. Herman van Campenhout (lid audit commissie)   

Ellen Meijer (voorzitter audit commissie) 

Maria Hansen 

Drs. Caroline Nagtegaal-van Doorn 

Drs. Onno Paijmans 

Drs. Jacco Visser 
 
Verbonden partijen 
De stichting Rotterdams Philharmonisch Fonds en stichting Rotterdam Philharmonic Festival zijn gelieerde stichtingen. 

In het Philharmonisch Fonds worden de sponsorgelden van het bedrijfsleven ontvangen en de mecenaatwerking is hier 

ondergebracht. Via uitdelingen aan het Orkest worden de gelden op aanvraag beschikbaar gemaakt.  

Voor het Gergiev Festival vindt er organisatorische ondersteuning plaats. Verder treedt het orkest tegen markttarieven 

op in het Festival.  
 
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING 
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW 

en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640, die uitgegeven zijn door de Raad voor de 

Jaarverslaggeving. De rapportage is gebaseerd op de richtlijnen inzake de financiële verantwoording cultuursubsidies 

voor orkesten en muziekgezelschappen. Met ingang van 1 januari 2017 is het nieuwe Handboek Verantwoording 

Cultuursubsidies Instellingen 2017−2020 van kracht. De richtlijnen in dit handboek sluiten zo veel mogelijk aan op de 

bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, Boek 2, Titel 9, en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 

640). De in het handboek gestelde eisen beogen enerzijds duidelijkheid te bieden aan de instellingen zelf en anderzijds 

uniformiteit te bevorderen in de presentatie van de te leveren (financiële) gegevens. 
 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen 

specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de 

exploitatierekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de 

toelichting. 
 
De in de consolidatie begrepen stichtingen zijn: 
� Stichting Remplaçanten Rotterdams Philharmonisch Orkest 
� Stichting Medewerkers Rotterdams Philharmonisch Orkest 
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Consolidatie 

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen de in de consolidatie 

opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de 

groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er 

sprake is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de 

consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende 

waarderingsgrondslagen voor het orkest. 
 
Boekjaar 
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.  
 
De vorderingen uit hoofde van verkochte abonnementen en losse kaarten, waarvan het orkest het economische en 

juridische eigendom bezit, worden als vordering opgenomen. De tegenhanger van deze post is de vooruit ontvangen 

kaartverkoop. Incasso van het grootste deel van deze post verloopt via de Doelen. 
 
Stelselwijzigingen 

In het boekjaar 2019 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan. 
 
Schattingswijzigingen 
In 2019 hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan.  
 
Continuïteit 
In 2016 zijn onze aanvragen bij OCW en de Gemeente Rotterdam voor de cultuurplanperiode 2017–2020 gehonoreerd. 

Dit betekent dat wij voor het laatste jaar uit deze periode te weten 2020 kunnen rekenen op structurele subsidies van 

€ 7.125.000 per jaar van de Gemeente Rotterdam en van € 4.149.382 van OCW. Wij zijn zowel in Rotterdam als ook bij 

het Rijk opgenomen in de culturele basis infrastructuur voor 2021-2024 waarbij de subsidiebedragen zijn vastgelegd. De 

in de jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de 

veronderstelling van continuïteit van de stichting. 
 
Schattingen 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur 

zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor  

de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht 

noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij 

de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. De schattingen en onderliggende veronderstellingen warden 

voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen warden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt 

herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Er zijn geen waarderingsgrondslagen naar 

de mening van de directie die kritisch zijn ten aanzien van schattingen en veronderstellingen voor bet weergeven van de 

financiële positie 
 
Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten vorderingen onder vlottende activa, liquide middelen, langlopende schulden en 

kortlopende schulden. Alle financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief 

direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen 

verkrijgingsprijs. Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest kent geen afgeleide financiële instrumenten. 
 
Valuta 
De jaarrekening is opgesteld in euro’s, de functionele valuta van de stichting. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaand 

jaar. 
 
Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen 
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de 

stichting zich gehouden aan de beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van de 

jaarrekening gehanteerd. 
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Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
Op balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering 

onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. 

Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde 

bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is 

sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste 

van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 
 
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA 
Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt rekening 

gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroom 

genererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. 
 
Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en 

indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.  

De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een 

vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven 

vanaf het moment van ingebruikneming.  
 
Bedrijfsmiddelen met een aanschafwaarde boven de € 1.000 en een verwachte levensduur van meer dan een jaar 

worden geactiveerd. Afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend op basis van de volgende 

percentages van de aanschafwaarde:  

Automatisering 33 

Kantoorinventaris 10 

Andere vaste bedrijfsmiddelen 10 - 33 
 
Financiële vaste activa 

De onder de Financiële vaste activa opgenomen obligaties die niet behoren tot een handelsportefeuille en die worden 

aangehouden tot het eind van de looptijd worden gewaardeerd tegen reële waarde. Waardeveranderingen worden 

rechtstreeks in de exploitatierekening verwerkt.  
 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk 

geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide 

middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Eigen vermogen 

Het eigen vermogen van de stichting wordt ingedeeld in verschillende reserves. 
 
Algemene reserve 
De algemene reserve is het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemmering door wettelijke of statutaire 

bepalingen kan worden beschikt voor het doel waarvoor Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest is opgericht. Deze 

reserve wordt aangehouden om de continuïteit van de stichting op langere termijn te waarborgen. 
 
Bestemmingsreserves 

Aan deze van het vermogen afgezonderde reserve is door de directie van de stichting onder goedkeuring van de RvT 

een in de jaarrekening omschreven bestedingsmogelijkheid gegeven. Deze ligt in het verlengde van de doelstelling van 

de stichting. 
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Bestemmingsfonds OCW (periode 2017 – 2020) 

Tot eind 2018 gold de regel dat de saldi van de OCW-subsidie, die aan het eind van de subsidietermijn nog niet 

overeenkomstig de voorwaarden waren besteed, moesten worden opgenomen in het bestemmingsfonds OCW. Met 

ingang van 2019 is deze regel niet meer van toepassing en zijn de bedragen die aan het bestemmingsfonds waren 

toegerekend vrijgevallen. 

 

Voorzieningen 

Algemeen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, 

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze 

is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn 

om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde 

van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 
 
Voorziening jubilea 
Onder de voorzieningen zijn ook de toekomstige kosten opgenomen voor alle personeelsleden die in aanmerking komen 

voor een jubileumuitkering. Uitkeringen in het kader van jubilea vinden plaats bij het bereiken van een dienstverband van 

12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar. De opbouw vindt plaats naar rato van het aantal dienstjaren dat het personeelslid heeft 

opgebouwd tegen het huidige salaris, rekening houdend met de kans dat een medewerker werkzaam blijft bij de 

stichting. 

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het 

dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt tevens rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen. 

Bij het contant maken is 1 % als disconteringsvoet gehanteerd. 
 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te 

rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 

houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 
 
Pensioenvoorzieningen 
Het Rotterdams Philharmonisch heeft een aantal pensioenregelingen waarop de bepalingen van de Nederlandse 

Pensioenwet van toepassing zijn en waarvoor op verplichte, contractuele of vrijwillige basispremies aan 

pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen worden betaald. De premies worden verantwoord als 

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa 

indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies 

worden als verplichting op de balans opgenomen.  
 
Voor vrijwel alle medewerkers is de pensioenregeling bij het pensioenfonds ABP ondergebracht. De pensioenuitvoerder 

is APG en de belangrijkste kenmerken van de pensioenregelingen zijn: middelloonregeling, opbouw van 1,875% per jaar 

en per dienstverhouding en een pensioenrekenleeftijd van 68 jaar. De dekkingsgraad van het ABP bedroeg eind 

december 2019 97,8% (2018:97,0%) en de beleidsdekkingsgraad 95,8% (2018:103,8%). 
 
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT 
Algemeen 
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten en 

lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan 

het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Voorzienbare verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong 

vinden voor het einde van het boekjaar worden meegenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend 

zijn geworden en wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. 

Overheidssubsidies 
De structurele subsidies die worden ontvangen ten behoeve van de exploitatie van voortdurende activiteiten worden als 

baten verantwoord in de exploitatierekening in het jaar waar de toekenning voor geldt. Overige ontvangen 

subsidies/bijdragen en daaraan gerelateerde kosten worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben (RJ 

274). Vooruit ontvangen subsidies worden opgenomen onder de overlopende passiva. Bestedingen volgen in de 

volgende boekjaren overeenkomstig de subsidievoorwaarden. 



 46

De subsidies worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en Rotterdams Philharmonisch 

Orkest de condities voor ontvangst kan aantonen. 
 
Giften 
De niet-financiële bijdrage die door vrijwilligers wordt geleverd, wordt niet in de exploitatierekening verantwoord. 
 
Verkoop van goederen 
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot 

de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. 
 
Verlenen van diensten 
Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte 

diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. 
 
Royaltyopbrengsten 
Royaltyopbrengsten worden toegerekend aan de verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de 

overeenkomst. 
 
Koersverschillen 
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de exploitatierekening 

verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge accounting wordt toegepast.  
 
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 
Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige 

gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. 
 
Operationele leasing 
Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij het orkest 

ligt worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening 

houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de 

looptijd van het contract. 
 
Personeelsbeloningen 
Periodiek betaalbare beloningen 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de exploitatierekening voor 

zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

De leden van de RvT ontvangen geen beloning.  
 
Bijzondere posten 

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit 

gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, 

omvang of het incidentele karakter van de post. 
 
Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 

betreffende activa en passiva.  
 
GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan 

uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een looptijd langer dan drie maanden.  
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3.4.1 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 
1. Immateriële vaste activa 
De immateriële activa betreft geactiveerde software en wordt in 3 jaar afgeschreven. In 2014 is de software volledig 

afgeschreven. 
  
2. Materiële vaste activa 
Het verloop van de investeringen en afschrijvingen in inventaris en apparatuur is als volgt: 

 inventaris apparatuur totaal inventaris apparatuur totaal 

 2019 2019 2019 2018 2018 2018 

 € € € € € € 
Boekwaarde begin boekjaar 80.496 17.425 97.921 89.111 37.400 126.511 
Investeringen in het boekjaar 31.229 9.788 41.017 4.279 4.436 8.715 
Afschrijvingen  (14.439) (15.939) (30.378) (12.894) (24.411) (37.305) 
              

Boekwaarde einde boekjaar 97.286 11.274 108.560 80.496 17.425 97.921 
             

 
Aanschafwaarde totaal 147.078 19.994 167.072 132.680 73.857 206.537 
Afschrijvingen cumulatief 49.792 8.720 58.512 52.184 56.432 108.616 
              

Boekwaarde einde boekjaar 97.286 11.274 108.560 80.496 17.425 97.921 
             

 
De inventaris wordt in 10 jaar en de apparatuur (computers) in 3 jaar afgeschreven. Een bedrag van € 80.482 (2018: 

€ 10.010) is volledig afgeschreven en uit het cumulatief geëlimineerd.  
 
Duurzame instrumenten 
Op de duurzame instrumenten (strijkinstrumenten) wordt niet afgeschreven. De stichting had aan het begin van het 

seizoen een vijftal bijzondere instrumenten (vier violen en een cello) en een strijkstok in eigendom. De verzekerde 

waarde per 31 december 2019 bedraagt € 1.030.000 (vorig jaar € 970.000). De verzekerde waarde wordt regelmatig, bij 

voorkeur eens in de 3 jaar, vastgesteld. 

Gegeven het feit dat deze instrumenten waardevast zijn of zelfs in waarde vermeerderen wordt niet afgeschreven. De 

instrumenten zijn gewaardeerd op de getaxeerde verzekerde waarde per 31 augustus 1998 ad € 445.250. Waardever-

anderingen vanaf die datum worden niet meer in de balans getoond.  
 
3. Financiële vaste activa 
In 2013 is een portefeuille obligaties aangeschaft om een hoger rendement te realiseren. 

 31-12-19 31-12-18 

 € € 
Saldo ultimo boekjaar 1.075.528 1.022.839 
     

 
 
De onder de financiële vaste activa opgenomen obligaties die niet behoren tot een handelsportefeuille en die worden 

aangehouden tot het eind van de looptijd worden gewaardeerd tegen reële waarde. Waardeveranderingen worden 

rechtstreeks in de exploitatierekening verwerkt.  
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 31-12-19 31-12-18 

 € € 
4. Debiteuren 
Saldo ultimo boekjaar 143.815 165.191 
     

 
 

5. Vorderingen en overlopende activa 
Per 31 december is voor deze post de volgende specificatie te geven: 
 
Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest 105.275 141.881 
Vorderingen op gelieerde rechtspersonen 
Stichting Philharmonic Festival 200.593 41.156 
Stichting Philharmonisch Fonds 564.134 490.792  
Overige vorderingen  
Omzetbelasting - 78.692 
Nog te ontvangen bedragen 136.747 213.357 
Diverse vorderingen 62.664 111.142 
Stichting de Doelen 117.948 59.432 
Nog te factureren 8.500 354 
Overlopende activa 
Vooruitbetaalde ziektekostenpremie 1.730 5.925 
Vooruitbetaalde tourneekosten 367.943 189.716 
Vooruitbetaalde overige kosten 96.253 44.855 
     

 1.661.787 1.377.302 
     

De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. De vordering uit hoofde van de kaartverkoop voor het 

resterende deel van het lopende seizoen op de Doelen is gesaldeerd met de te betalen facturen. De vorderingen zijn 

gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening houdend met oninbaarheid.  
 
6. Liquide middelen  
Kas 3.288 3.679 
Banken 1.906.248 2.217.227 
     

 1.909.536 2.220.906 
     

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.  
 
Eigen vermogen 
7. Algemene reserve 
De mutaties zijn als volgt weer te geven: 

 2019 2018 

 € € 
Saldo begin boekjaar 684.291 608.813 
Bestemming exploitatieresultaat  (185.654) 75.478 
     

Saldo einde boekjaar 498.637 684.291 
     

Het eigen vermogen dient er voor om schommelingen in de resultaten te kunnen opvangen. Het vrij besteedbare 

vermogen wordt als te gering gezien. Een vermogen van € 2,5 miljoen wordt als wenselijk beschouwd. De toevoeging 

betreft het saldo van het resultaat en de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. 
 
8. Bestemmingsreserve investeringen arbeidsomstandigheden 
De bestemmingsreserve investeringen arbeidsomstandigheden is gevormd uit de vrijval van de voorziening backservice 

pensioenen en is bestemd voor investeringen in verbetering van de arbeidsomstandigheden van de musici. Deze 

beperking is door het bestuur aangebracht. Voor 2019 is besloten om deze reserve te gebruiken om de nabetaling in 

2019 over 2018 te financieren. 

 
Saldo begin boekjaar 187.372 187.372 
Onttrekking ten behoeve van nabetaling in 2019 salarissen over 2018 (187.372) - 
     

Saldo einde boekjaar - 187.372 
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9. Bestemmingsreserve instrumenten 
De bestemmingsreserve instrumenten is gevormd uit het exploitatieresultaat van de verkoop van een van de violen en 

toevoeging van de herwaardering van de instrumenten. Deze beperking is door het bestuur aangebracht. 

 2019 2018 

                                                                                                                                              €                      € 

 
Saldo einde boekjaar 510.508 510.508 
     
 
10. Bestemmingsreserve innovatie 
De bestemmingsreserve innovatie is gevormd uit de opbrengst van nalatenschappen ontvangen in 2012 en 2013.  

Deze beperking is door het bestuur aangebracht. 
 
Saldo einde boekjaar 235.876 235.876 
      

 

Voorzieningen 
11. Voorziening jubileumuitkeringen 
 

Het verloop van de voorziening is als volgt: 

Saldo begin boekjaar 170.334 206.810   

Jubileumuitkeringen (10.516) (22.299)   

Jubileumlasten werkgever 16.837 (14.177)   
     

Saldo einde boekjaar 176.655 170.334 
     
 

De voorziening is gebaseerd op een contante waarde van 1%, sterftetafel van 2000-2005 en een pensioenleeftijd 

van 67,25 jaar. Van de voorziening is een bedrag van € 170.000 als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken. De 

daling van de voorziening is een gevolg van een verfijndere berekening van de mogelijke jubileumuitkeringen. 

 
12. Overige voorzieningen 
Deze voorziening is gevormd voor de ten laste van de stichting komende uitkeringen vanwege wachtgeldregelingen dan 

wel overeenkomsten met personeel in het kader van getroffen regelingen. Zowel wettelijke als bovenwettelijke 

wachtgeldregelingen zijn bij de Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest namelijk voor rekening van de werkgever. 

Hiertegenover staat dat ook geen WW-premie noch sectorpremie behoeft te worden afgedragen. 

Ten laste van deze voorziening worden uitkeringen gebracht voor personeel uit dienst dan wel uitkeringen waarvoor 

geen of onvoldoende prestaties worden geleverd. Per balansdatum wordt de ingegane verplichting berekend en dan 

wordt de dotatie aan de voorziening bepaald. De verplichtingen zijn contant gemaakt tegen 1%. 

 

Het verloop van de voorziening is als volgt: 

Saldo begin boekjaar 114.222 178.842  

Toevoegingen 48.122 24.775  

Onttrekkingen (29.200) (89.395) 
     

Saldo einde boekjaar 133.144 114.222 
     
 

Van de voorziening is een bedrag van € 75.577 als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken. 
 
13. Crediteuren 
 31-12-19 31-12-18 

 € € 
Crediteuren 494.726 696.393 
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14. Vooruit ontvangen kaartverkoop 
 

 31-12-19 31-12-18 

 € € 
Vooruit ontvangen kaartverkoop 1.362.602 1.114.198 
     
 
Dit betreft verkochte abonnementen en losse kaarten. De incasso vindt plaats op de bankrekening van de Doelen. De 

nog niet afgedragen gelden worden gesaldeerd met de schulden uit hoofde van de leveringen door de Doelen en 

verantwoord onder de post Stichting de Doelen.  
 
15. Kortlopende schulden en overlopende passiva 
Per 31 december is voor deze post de volgende specificatie te geven: 
 
Loonbelasting en premies sociale verzekering 455.006 392.951  
Pensioenpremies 162.200 115.553 
Omzetbelasting 126.732 -  
     

Belastingen en premies sociale verzekering en omzetbelasting 743.938 508.504  
 
Schulden aan gelieerde rechtspersonen 
Sociaal Fonds 368 4.830 
Personeelsvereniging 5.518 3.257 
  
Rotterdam Philharmonic Strings 6.807 20.421 
 
Te betalen pensioengelden t.b.v. remplaçanten 234.325 150.748 
Te betalen inzake personeelsregelingen 127.653 162.736 
Persoonlijk budget musici 333.236 267.840 
 
Overlopende passiva 
Te betalen vakantietoeslag en eindejaarsuitkering 331.711 288.021  
Salarissen en overwerk 107.170 111.685 
Diverse overlopende passiva  41.603 98.173  
     

 1.932.329 1.616.215 
     
 

De kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een looptijd korter dan een jaar, behoudens de 

personeelsregeling waarin een bedrag van € 64.393 een looptijd heeft langer dan een jaar. Het persoonlijk budget musici 

betreft door de musici opgebouwde rechten die direct opvraagbaar zijn. 
 
 
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
Overige aangegane verplichtingen 
Uit hoofde van het kunstenplan heeft het Orkest tot en met het kalenderjaar 2020 de toezegging ontvangen om van het 

Ministerie van OCW een bedrag in het komende jaar te ontvangen ter hoogte van € 4.258.394, en van de Gemeente 

Rotterdam van € 7.125.000. 
 
Inzake afgesloten leasecontracten bestaat er per balansdatum een bruto contractuele verplichting van € 22.000 

(€ 17.000 binnen een jaar). Verder zijn voor het komende jaar reserveringen voor zaalhuur van onder andere de Doelen 

aangegaan ten bedrage van € 1.067.000. Voor de kantoorhuur is een verplichting aangegaan voor € 90.000 komend jaar 

en voor langer dan een jaar € 240.000. 

Ten aanzien van de dirigenten en solisten zijn er contractuele verplichtingen aangegaan voor het komende jaar ter 

hoogte van € 1.573.000 en voor 2021 van € 383.500. 
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3.4.2 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEREKENING 
 

Baten 
16. TOTAAL PUBLIEKSINKOMSTEN 

Een specificatie van deze opbrengsten geeft het onderstaande beeld: 
 
  realisatie begroting realisatie 
  2019 2019 2018  
  € € € 
 

Recette  2.651.991 2.830.000 2.816.640  
    .............................  .............................   ............................  

Uitkoopsommen  473.259 549.000 440.979 
Begeleiding Nationale Opera  53.886 64.000 58.900 
         

Uitkoop  527.145 613.000 499.879 
    .............................  .............................   ............................  

Partage  53.452 38.000 126.275 
    .............................  .............................   ............................  

Opbrengst media-activiteiten  18.369 5.000 15.373 
Verkoop Intrada  32.817 40.000 30.453 
Verkoop media-uitingen aan publiek  4.177 17.000 19.545 
Overige doorberekeningen  82.012 30.000 31.703 
         

Overige publieksinkomsten  137.375 92.000 97.074 
    .............................  .............................   ............................  
         

Publieksinkomsten binnenland  3.369.963 3.573.000 3.539.868 
    .............................  .............................   ............................  

Uikopen in het buitenland  - - 296.000 
Tournees  1.738.881 1.119.000 1.282.528 
         

Publieksinkomsten buitenland  1.738.881 1.119.000 1.578.528 
    .............................  .............................   ............................  
         

TOTAAL PUBLIEKSINKOMSTEN  5.108.844 4.692.000 5.118.396 
         
 

In 2019 is voor de kaartverkoop sprake van een daling van de gemiddelde zaalbezetting ten opzichte van het 

jubileumjaar 2018. Verder heeft de btw-verhoging een negatieve invloed op de netto-kaartverkoop. Desondanks is de 

gemiddelde prijs per ticket gestegen. De totale publieksinkomsten zijn door de tournees op een met 2018 vergelijkbaar 

niveau uitgekomen en fors hoger dan de begrote inkomsten.  

Voor de publieksinkomsten uit het buitenland is een forse stijging ten opzichte van de begroting te zien vanwege extra 

ingeplande tournees. Dit heeft ook geleid tot hogere kosten. 

 

17. TOTAAL OVERIGE DIRECTE INKOMSTEN  
Een specificatie van de overige directe inkomsten geeft het onderstaande beeld: 
Sponsorbijdragen 
Philharmonisch Fonds inclusief variabele projectsponsoring  550.000 725.000 922.500 
Sponsoring tournees waaronder deel bijdrage trojka  58.192 40.000 40.000 
Overige bijdragen van bedrijven  - - 1.500 
         

Sponsorinkomsten  608.192 765.000 964.000 
    .............................  .............................   ............................  

Overige directe inkomsten 
Vergoeding fonds orkestmusici  13.482 12.000 11.895 
Royalty’s  5.736 - 432 
Overige opbrengsten  10.000 1.000 (1.189) 
         

Overige directe inkomsten  29.218 13.000 11.139 
    .............................  .............................   ............................  
         

TOTAAL OVERIGE DIRECTE INKOMSTEN  637.410 778.000 975.139 
         

   
In 2018 waren de sponsorinkomsten fors hoger door de jubileumbijdrage van het Philharmonisch Fonds ten bedrage van 

€ 500.000. De bijdrage van het Philharmonisch Fonds is lager dan de begroting door een kleiner tekort op de tournee 

naar Azië.  
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TOTALE BIJDRAGEN UIT PRIVATE MIDDELEN 
Deze post is als volgt samengesteld: 

18. Private middelen - particulieren inclusief vriendenverenigingen 
  realisatie begroting realisatie 
  2019 2019 2018  
  € € € 
Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest  83.800 75.000 428.000 
Nalatenschappen  42.500 100.000 - 
         

Private middelen - Particulieren inclusief vriendenverenigingen  126.300 175.000 428.000 
         
 

De Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest hebben in 2019 de reguliere bijdrage van € 75.000 

bijgedragen. Hiernaast betaalt de Vereniging Vrienden een vergoeding voor Intrada (abonnement Intrada), en draagt zij 

tevens bij aan de aanschaf en onderhoud van instrumenten. In 2019 is voor een bedrag van € 42.500 als ontvangen 

nalatenschappen verantwoord. Ook hier geldt dat de vriendenvereniging in verband met ons 100-jarig jubileum een extra 

bijdrage van € 300.000 in 2018 heeft gedaan. 
 
19. Private middelen - private fondsen 
Private middelen - Private fondsen 
Diverse fondsen  - 100.000 - 
Stichting Aerarium Sanctius  - - 1.000 
CMK Fonds  - - 17.500 
De Groot Fonds  - - 2.500 
Music Matters  8.750 - - 
Mecenaat bijdrage aan bibliotheek  30.833 - - 
Mecenaat  24.300 - 35.550 
Norma Fonds  - - 4.000 
Stichting Elise Mathilde Fonds  5.000 - 5.000 
Erasmus Stichting  5.000 - 10.000 
Fonds 21  - - 25.000 
Stichting Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds  - - 4.000 
Stichting Orlanda Goban  - - 2.500 
Pianissimo  - - 5.000 
Prins Bernhard  - - 20.000 
Rozenhof  - - 20.000 
Sena performers  - - 15.000 
SRF  - - 10.000 
Stichting Swart van Essen  - - 5.000 
Stichting Dioraphte  - - 10.000 
‘t Trekpaert  - - 7.500 
St. Verzameling van Wijngaarden-Boot  2.000 - 5.000 
van den Berg van Heemstede  2.500 - - 
Van der Mandele Stichting  - - 1.000 
Van Capellen Stichting  5.000 - 2.250 
Van Leeuwen Van Lignac Stichting  - - 30.000 
Van Ommeren-de Voogt Stichting  - - 2.500 
Verhagen Stichting  - - 4.000 
St. Bevordering van Volkskracht  20.000 - 13.500 
VSB Fonds  - - 15.000 
Zabawas  - - 10.000 
Diversen  16.000 - 10.000 
         

Bijdrage uit private middelen  119.383 100.000 292.800 
         

 
In het jubileumjaar 2018 zijn veel extra projecten, waaronder het kamermuziekfestival ChambeR, uitgevoerd met steun 

van private fondsen.   
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SUBSIDIES 
20. Totaal structureel Subsidie OCW 
Jaarlijkse subsidie op basis van de cultuurnota voor 2019   4.258.394 
         

 
Het ministerie van OCW heeft in de brief van 4 juni 2019 de indexering van de subsidie voor 2019 bekendgemaakt en 

dat is 3,133% loonbijstelling en 1,447% prijsbijstelling resulterend in een structurele indexatie van € 109.012 vanaf 2019. 

In 2017 was de subsidie al structureel verhoogd met € 77.976 en in 2018 met € 93.060. De subsidie wordt ontvangen op 

basis van de cultuurnota 2017-2020. De afrekening van de subsidie vindt plaats op basis van de realisatie van de 

ingediende plannen. Tot en met 2016 is er met OCW afgerekend.  

In de subsidievoorwaarden is de jaarlijkse begeleiding van de Nationale Opera opgenomen. In de berekening van de 

eigen inkomsten over 2015 is de bijdrage van OCW voor de begeleiding becijferd op een bedrag van € 748.500 (17%). 
 
21. Totaal structureel subsidie Gemeente Rotterdam 
 
Subsidie kalenderjaar 2019 op basis van het kunstenplan   7.019.500 
         

Van de Gemeente Rotterdam is d.d. 20 december 2018 een verleningsbeschikking ontvangen 

(SUB.18.06.00025.SBSA), waarin de begroting en de prestatie-indicatoren zijn goedgekeurd. De subsidie van de 

gemeente Rotterdam is voor 2019 ontleend aan de subsidietoekenning voor de periode 2017-2020. De afrekening van 

de subsidie voor 2019 vindt plaats op basis van de realisatie van de in het jaarplan 2019 aangegeven activiteiten. Voor 

2020 is de verleningsbeschikking met kenmerk SUB.19.05.00283.SBSA gedateerd 31 december 2019 ontvangen. Voor 

2020 is een accres van 1,5% toegekend resulterend in een maximale subsidie van € 7.125.000. 
 
22. Incidentele publieke subsidies 
  realisatie begroting realisatie 
  2019 2019 2018  
  € € € 
Bijdrage door de trojka  40.000 80.000 80.000 
Gemeente Rotterdam bijdrage jubileum  - - 50.000 
Fonds voor de podiumkunsten  16.500 - 31.500 
         

Bijdragen uit publieke middelen  56.500 80.000 161.500 
         

 
Lasten 
 
23. Beheer lasten materieel 
Huisvestingskosten  175.260 140.000 126.880  
Kantoorkosten  544.395 500.000 486.574  
Algemene publiciteitskosten  136.756 250.000 216.999  
Afschrijvingskosten  30.378 40.000 37.305 
         

Beheer lasten: materieel  886.789 930.000 867.758 
         

 

Deze kosten zijn hierna per onderdeel gespecificeerd: 

Huisvestingskosten  
Huur vaste ruimten de Doelen  127.749 130.000 122.389 
Overige huisvestingskosten  47.511 10.000 4.491 
         

  175.260 140.000 126.880 
         

 
In 2019 zijn plannen ontwikkeld voor een verbeterde huisvesting van het team.  
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  realisatie begroting realisatie 
  2019 2019 2018  
  € € € 
Kantoorkosten 
Drukwerk  5.229 10.000 11.396 
Verzendkosten  20.271 23.000 20.747 
Telefoon  32.515 35.000 26.726 
Kantoorbehoeften  8.404 10.000 7.880 
Fotokopieerkosten  13.771 15.000 14.542 
Overige bureaukosten  1.000 - 938 
         

Bureaukosten  81.190 93.000 82.229   
Representatiekosten  46.128 33.000 67.160 
Reiskosten algemeen  68.320 55.000 56.508 
Salarisadministratie (verwerker)  25.227 30.000 15.912 
Accountantskosten  87.005 50.000 51.325 
Automatisering en intranet  115.566 100.000 88.637 
Algemene verzekeringen  13.653 12.000 12.743 
Beleidskosten  89.447 120.000 99.630 
Diverse kosten  17.859 7.000 12.430 
         

  544.395 500.000 486.574 
         

Met name door subsidiecontroles zijn de werkelijke accountantskosten hoger dan de begroting. Verder zijn de 

automatiseringskosten hoger door een verschuiving van de licentiekosten van aanschaf en afschrijvingskosten naar 

abonnementskosten. 

 

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het exploitatieresultaat gebracht: 
 
Controle van de jaarrekening  67.260 50.000 51.235 
Andere controlewerkzaamheden  19.745 - -   
Andere niet-controlediensten  - - - 
         

Externe accountant Deloitte  87.005 50.000 51.325 
Overige accountantskosten  - - - 
         

Accountantskosten  87.005 50.000 51.325 
         

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de stichting en de in de consolidatie betrokken 

rechtspersonen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta 

(Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de 

accountantsorganisatie behoort. De subsidiecontroles hebben betrekking op in 2018 uitgevoerde bijzondere projecten. 
 
Algemene publiciteitskosten  
Publiciteit (algemeen)  73.556 200.000 121.212 
Intrada  63.200 50.000 95.787 
         

  136.756 250.000 216.999 
         
 
De publiciteitskosten worden verdeeld naar algemene en specifieke publiciteistkosten. De specifieke publiciteitskosten 

worden bij de materiele uitvoeringskosten verantwoord. Bij deze kosten is sprake van een verschuiving van algemeen 

naar specifieke publiciteitskosten. 

 
Afschrijvingen 
Afschrijvingskosten materiële vaste activa  30.378 40.000 37.305 
         

Afschrijvingskosten beheer  30.378 40.000 37.305 
         
 
  



 55

24. Beheer lasten personeel 
  realisatie begroting realisatie 
  2019 2019 2018  
  € € € 
Personeelslasten per onderdeel 
Directie, secretariaat en personeel  763.607 716.081 703.059 
Financiële zaken  206.200 182.173 182.975 
Marketing en klantenservice  542.172 517.320 641.557 
         

  1.511.979 1.415.574 1.527.591 
    .............................  .............................   ............................  
   
Overige personeelskosten team  
Reiskosten woon/werk  86.155 30.000 69.488 
Wervingskosten personeel  336 5.000 17.395 
ARBO-dienst  4.154 5.000 5.767 
Diverse personeelskosten  60.738 15.000 57.210 
         

Overige personeelslasten  151.383 55.000 149.860 
    .............................  .............................   ............................  
         

Beheerlasten: personeel  1.663.363 1.470.574 1.677.451 
         

 

De personeelskosten voor beheer zijn vergelijkbaar met de kosten in 2018. De kosten van de afdelingen marketing en 

klantenservice zijn in 2019 lager dan in het jubileumjaar 2018. De bezoldiging, met inbegrip van de pensioenlasten, van 

de bestuurders, gewezen bestuurders, toezichthouders en gewezen toezichthouders bedraagt in 2019 € 319.729 (2018 

€ 296.986). De vaste bezetting van het team (verantwoord onder beheer en onder de activiteitenlasten) is gestegen van 

28,23 fte per eind 2018 naar 30,41 fte per eind 2019. Er zijn geen werknemers in het buitenland werkzaam. 

De overige personeelskosten van de musici worden verantwoord onder de activiteitenasten, hierbij is sprake van een 

verschuiving tussen de overige personeelskosten voor beheer en activiteit. De diverse personeelskosten zijn hoger door 

een in 2019 gestart cultuurtraject. 

 

Bezoldiging bestuur en toezichthouders en Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 
en semi publieke sector WNT 
Hieronder treft u de verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen en de RvT publieke 

en semipublieke sector (WNT) aan. 
  
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. 
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest van 
toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum. 
  
Het bezoldigingsmaximum is in 2019 voor de Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest € 194.000. Voor 2018 was het 
bezoldigingsmaximum € 189.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend 
naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening 
de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de 
leden van Raad van Toezicht/ Raad van Commissarissen; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 
5% van het bezoldigingsmaximum. 
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Bezoldiging topfunctionarissen 
 
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking 
   
bedragen x € 1 George Wiegel Olaf Croon 

  2019 2019 

Functiegegevens Algemeen 
directeur Zakelijk directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1/19-31/12/19 1/1/19-31/12/19 
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0 

Dienstbetrekking? ja ja 

Bezoldiging     

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 154.386 112.883 

Beloningen betaalbaar op termijn 20.734 19.726 
Subtotaal 175.120 132.609 
      
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 194.000 194.000 
      
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. 
Totale bezoldiging 175.120 132.609 
      
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. 
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. 

   
   

Gegevens 2018     
bedragen x € 1   

Functiegegevens Algemeen 
directeur Zakelijk directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1/18-31/12/18 1/1/18-31/12/18 
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1 1 

Dienstbetrekking? ja ja 

Bezoldiging     

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 140.745 121.161 

Beloningen betaalbaar op termijn 18.900 18.180 

Subtotaal 159.645 139.341 
      
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 189.000 189.000 
      
Totale bezoldiging 159.645 139.341 
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Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking  
 
Gegevens 2019 

bedragen x € 1 Jaap Lampe 

Functiegegevens Zakelijk directeur a.i. 

Kalenderjaar 2019 
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) 04/12/19-31/12/19 

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar  1 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  

Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 187 

Maxima op basis van de normbedragen per maand € 25.900 

Individueel toepasselijke maximum gehele periode € 25.900 

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)  

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? Ja 

Bezoldiging in de betreffende periode € 12.000 

Bezoldiging gehele periode kalendermaand  € 12.000 

  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. 

Bezoldiging € 12.000 
  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. 

 

Bezoldiging leden Raad van Toezicht  

De toezichthoudende topfunctionarissen ontvangen geen bezoldiging. 

Toezichthoudende topfunctionarissen 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

Martin van Pernis Voorzitter RvT 

Paul van de Beek Vice-voorzitter RVT 

Herman van Campenhout Lid RvT, lid audit commissie 

Maria Hansen Lid RvT vanaf  

Ellen Meijer Lid RvT en voorzitter audit commissie 

Caroline Nagtegaal Lid RvT 

Onno Paijmans Lid RvT 

Jacco Visser Lid RvT 

In 2018 is evenmin geen sprake geweest van bezoldiging van de leden van de RvT. 

 
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2019 een bezoldiging boven 

het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de 

WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen aan 

overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. 
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25. Activiteitenlasten materieel 
  realisatie begroting realisatie 
  2019 2019 2018  
  € € € 
Materieel voorbereiding  
Huur en aanschaf instrumenten  127.956 85.000 165.183 
Huur en aanschaf bladmuziek  134.376 115.000 136.876 
Huur repetitieruimtes  240.688 240.000 217.764 
         

Totaal  503.020 440.000 519.823 
    .............................  .............................   ............................  

Materieel uitvoering    
Séjours  32.126 40.000 62.086 
Reis- en verblijfkosten musici  29.901 40.000 39.120 
Transportkosten instrumenten  28.905 28.000 35.095 
         

Reiskosten  90.932 108.000 136.301 
Zaalhuur  325.619 370.000 355.255 
Auteursrechten  58.093 65.000 79.638 
         

  474.644 543.000 571.194  
    .............................  .............................   ............................  

Kosten tournees 
Honoraria dirigent/ solisten  348.316  412.643 
Reis- en verblijfkosten  832.621  702.866 
Séjours  255.077  204.073 
Overige tourneekosten  390.408  137.147 
         

  1.826.422 1.439.000 1.456.729 
Innovatiebudget en onvoorzien  - 450.000 - 
Overige concertkosten  549.760 287.000 818.593 
Bezoekersservice  187.241 180.000 207.490 
Administratiekosten  52.839 60.000 51.368 
Koffie en theevergoeding  224.067 205.000 222.427 
Kosten voor mediaproducties  59.145 70.000 179.064 
Diversen  59.699 65.000 196.357 
         

Overige uitvoeringskosten  2.959.173 2.756.000 3.132.028 
         

Totaal uitvoeringskosten materieel  3.411.395 3.299.000 3.703.222 
    .............................  .............................   ............................  

Specifieke publiciteit     
Brochures  52.290 75.000 30.821 
Verkoopcampagnes  213.097 123.000 408.499 
         

Publiciteit concerten  265.387 198.000 439.320 
Advertenties  260.451 26.000 147.305 
Affiches  9.784 60.000 2.808 
Programma's  31.398 9.000 2.872 
Overig  2.100 6.000 - 
         

totaal  569.120 300.000 592.305 
    .............................  .............................   ............................  
         

Totaal activiteiten: materiële lasten  4.505.957 4.039.000 4.815.350 
         

 
In de begroting is een stelpost opgenomen voor innovatie en onvoorzien. Deze post is bedoeld voor onvoorziene 

uitgaven en bijzondere projecten als innovatie. Bij de aanwending van dit budget zijn de werkelijke kosten geboekt op de 

specifieke kostensoorten. De totale publiciteitskosten bedragen: 
Algemeen  136.756 250.000 216.999 
Specifiek  569.120 300.000 592.305 
         

Totaal publiciteitskosten  705.876 550.000 809.304 
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26. Activiteitenlasten personeel 
  realisatie begroting realisatie 
  2019 2019 2018 
  € € € 

Artistieke leiding  
Vast personeel  231.278 209.467 322.057 
Honoraria concerten dirigenten  618.460 745.000 783.500 
         

  849.738 954.467 1.105.557 
    .............................  .............................   ............................  

Uitvoerend personeel   
Salarissen  5.463.876 5.410.000 5.002.323 
Sociale lasten  863.671 800.000 680.299 
Pensioenlasten  803.807 805.000 707.395 
         

Salarissen en sociale- en pensioenlasten  7.131.354 7.015.000 6.390.017  
Toevoeging overige voorziening  58.468 120.000 187.511 
         

Salariskosten vast personeel orkest  7.189.822 7.135.000 6.577.528 
Remplaçanten orkest  748.568 320.000 847.276 
Honoraria solisten  610.450 715.000 1.070.076 
         

  8.548.840 8.170.000 8.494.880 
    .............................  .............................   ............................  

Ondersteunend personeel (orkest en producties)  551.169 581.287 501.276 
    .............................  .............................   ............................  

Overig personeel (educatie en innovatie)  358.724 188.672 212.053 
    .............................  .............................   ............................  

Overige personeelslasten musici/ondersteunend personeel  
Reiskosten woon/werk  96.533 100.000 95.591 
Wervingskosten personeel  36.151 40.000 38.462 
Onderhoud instrumenten en kledinggeld  148.607 167.000 141.665 
Instrumentenverzekering  45.192 45.000 42.139 
Verhuis- en herinrichtingskosten  33.397 20.000 5.445 
ARBO-dienst  8.268 10.000 1.725 
Overige kosten  38.069 88.000 60.896 
         

  406.217 470.000 385.923 
Kosten voormalig personeel  3.642 6.000 3.901  
Bijdragen aan ensembles  (13.614) 14.000 13.614 
         

  396.245 489.000 403.438 
    .............................  .............................   ............................  
         

Totaal activiteitenlasten: personeelslasten   10.704.716 10.383.426 10.717.204 
         
 

Om de gevolgen van de Flexwet op te vangen, is de Stichting Remplaçanten Rotterdams Philharmonisch Orkest 

opgericht en wordt aan de remplaçanten van het Rotterdams Philharmonisch Orkest in deze stichting per productie een 

kortlopende arbeidsovereenkomst aangeboden. Hiervoor is voor deze groep een CAO met de vakbonden afgesloten. De 

door deze stichting gemaakte kosten worden aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest doorberekend. 
 

De werkelijke bezetting van het vaste orkest was aan het begin en eind van het jaar als volgt: 
 
   per 31-12-2019 per 31-12-2018 
              fte m  v  fte m  v  
Eerste violen              16,95 5  14  15,35 4  13   
Tweede violen              13,10 4  11  13,10 4  11   
Altviolen              11,00 6  6  11,85 6  7   
Celli              7,40 5  4  7,35 5  4   
Contrabassen              7,10 7  1  7,00 7  1   
Houtblazers              15,50 11  6  14,50 11  5   
Koperblazers              15,60 14  2  15,70 15  1   
Slagwerk/harp              5,50 5  1  4,50 4  1   
                          
Totaal musici              92,15 57  45  89,35 56  43  
                          
 

De aantallen hiervoor betreffen de medewerkers in dienst bij de Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest en de 

Stichting Medewerkers Rotterdams Philharmonisch Orkest die ten laste van het Orkest komen. Er zijn geen werknemers 

buiten Nederland werkzaam. 
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3.5 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(na resultaatbestemming) 

 

 
ACTIVA 
 

 31 december 31 december 

 2019 2018 

 € € 
 

Vaste activa 
 
27. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA - - 
28. MATERIËLE VASTE ACTIVA  
      Inventaris en apparatuur 108.560 97.921 
      Duurzame instrumenten 445.250 445.250 
29. FINANCIELE VASTE ACTIVA 1.075.528 1.022.839  
     

Totale vaste activa 1.629.338 1.566.010 
  .............................  .............................  

 

 
 
Vlottende activa 
Vorderingen 
30.  Debiteuren 147.255 149.841 
31.  Vorderingen en overlopende activa 1.509.648 1.499.593 
     

Totaal vorderingen 1.656.903 1.649.434  

 
32. Liquide middelen 1.892.700 2.208.167 
     

Totale vlottende activa 3.549.603 3.857.601  
  .............................  .............................  

 
 

 

 

     

TOTALE ACTIVA 5.178.941 5.423.611 
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PASSIVA  
 

 

  

 31 december 31 december 

 2019 2018 

 € € 
 

Eigen vermogen 
 
33. ALGEMENE RESERVE 498.637 684.291   
  .............................  .............................  

      BESTEMMINGSRESERVES  
34. Bestemmingsreserve investeringen arbeidsomstandigheden - 187.372  
35. Bestemmingsreserve instrumenten 510.508 510.508 
36. Bestemmingsreserve innovatie 235.876 235.876  
     

TOTALE BESTEMMINGSRESERVES 746.384 933.756  
  .............................  .............................  

     

Totale eigen vermogen 1.245.021 1.618.047 
  .............................  .............................  

  

Voorzieningen 
  
37. Voorziening jubileumuitkeringen 176.655 170.334   
38. Overige voorzieningen 133.144 114.222   
     

Totale voorzieningen 309.799 284.556 
  .............................  .............................  

 
Kortlopende schulden 
 
39. Crediteuren 485.741 696.393  
40. Vooruitontvangen abonnementen  1.362.602 1.114.198  
41. Kortlopende schulden en overlopende passiva 1.775.778 1.710.417 
     

Totale kortlopende schulden 3.624.121 3.521.008 
  .............................  .............................  

     

TOTALE PASSIVA 5.178.941 5.423.611 
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3.6 ENKELVOUDIGE EXPLOITATIEREKENING 2019 
 
  realisatie begroting realisatie 

 2019 2019 2018  
  € € € 
Exploitatieresultaat Rotterdams Philharmonisch Orkest  (373.026) - (79.524) 
Exploitatieresultaat deelnemingen  - - - 
         

EXPLOITATIERESULTAAT  (373.026) - (79.524) 
         

Bestemmingen van het exploitatieresultaat 
Onttrekking/Dotatie aan Eigen vermogen, algemene reserve  (185.654) - 75.478 
Onttrekking bestemmingsreserve studie musici  - - (1.553) 
Onttrekking bestemmingsreserve educatie  - - (41.819) 
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen arbeidsomstandigheden (187.372) - - 
Onttrekking bestemmingsfonds OCW  - - (1.912) 
Onttrekking aan het bestemmingsfonds restant subsidie OCW  - - (109.718) 
         

Bestemmingen  (373.026) - (79.524) 
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3.7 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS EN 
EXPLOITATIEREKENING 

 
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en 

de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde 

jaarrekening zijn gelijk.  

 

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen 

naar de op pagina 42 tot en met 46 opgenomen toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening. 
 
27. Immateriële vaste activa 
De immateriële activa betreft geactiveerde software en wordt in 3 jaar afgeschreven. In 2014 is de software volledig 

afgeschreven.  
  
28. Materiële vaste activa 
Het verloop van de investeringen en afschrijvingen in inventaris en apparatuur is als volgt: 

 inventaris apparatuur totaal inventaris apparatuur totaal 

 2019 2019 2019 2018 2018 2018 

 € € € € € € 
Boekwaarde begin boekjaar 80.496 17.425 97.921 89.111 37.400 126.511 
Investeringen in het boekjaar 31.229 9.788 41.017 4.279 4.436 8.715 
Afschrijvingen  (14.439) (15.939) (30.378) (12.894) (24.411) (37.305) 
              

Boekwaarde einde boekjaar 97.286 11.274 108.560 80.496 17.425 97.921 
             

 
Aanschafwaarde totaal 147.078 19.994 167.072 132.680 73.857 206.537 
Afschrijvingen cumulatief 49.792 8.720 58.512 52.184 56.432 108.616 
              

Boekwaarde einde boekjaar 97.286 11.274 108.560 80.496 17.425 97.921 
             

 
De inventaris wordt in 10 jaar en de apparatuur (computers) in 3 jaar afgeschreven. Een bedrag van € 80.482 (2018: 

€ 10.010) is volledig afgeschreven en uit het cumulatief geëlimineerd.  
 
Duurzame instrumenten 
Op de duurzame instrumenten (strijkinstrumenten) wordt niet afgeschreven. De stichting had aan het begin van het 

seizoen een vijftal bijzondere instrumenten (vier violen en een cello) en een strijkstok in eigendom. De verzekerde 

waarde per 31 december 2019 bedraagt € 1.030.000 (vorig jaar € 970.000). De verzekerde waarde wordt regelmatig, bij 

voorkeur eens in de 3 jaar, vastgesteld. 

Gegeven het feit dat deze instrumenten waardevast zijn of zelfs in waarde vermeerderen wordt niet afgeschreven. De 

instrumenten zijn gewaardeerd op de getaxeerde verzekerde waarde per 31 augustus 1998 ad € 445.250. Waardever-

anderingen vanaf die datum worden niet meer in de balans getoond.  
 
29. Financiële vaste activa 
In 2013 is een portefeuille obligaties aangeschaft om een hoger rendement te realiseren. 

 31-12-19 31-12-18 

 € € 
Saldo ultimo boekjaar 1.075.528 1.022.839 
     

 
 
De onder de financiële vaste activa opgenomen obligaties die niet behoren tot een handelsportefeuille en die worden 

aangehouden tot het eind van de looptijd worden gewaardeerd tegen reële waarde. Waardeveranderingen worden 

rechtstreeks in de exploitatierekening verwerkt. 
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 31-12-19 31-12-18 

 € € 
30. Debiteuren 
Saldo ultimo boekjaar 147.255 149.841 
     

 

31. Vorderingen en overlopende activa 
Per 31 december is voor deze post de volgende specificatie te geven: 
 
Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest 82.787 141.881  
Omzetbelasting 45.248 220.983 
Vorderingen op gelieerde rechtspersonen 
Philharmonic Festival 182.860 33.981 
Philharmonisch Fonds 406.970 477.969   
Overige vorderingen  
Nog te ontvangen bedragen 136.747 213.357  
Diverse vorderingen 62.664 111.142 
Overlopende activa 
Stichting de Doelen 117.948 59.432 
Nog te factureren 8.500 354 
Vooruitbetaalde ziektekostenpremie 1.730 5.925 
Vooruitbetaalde tourneekosten 367.943 189.716 
Vooruitbetaalde overige kosten 96.251 44.853 
     

 1.509.648 1.499.593 
     

De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. De vordering uit hoofde van de kaartverkoop voor het 
resterende deel van het lopende seizoen op de Doelen is gesaldeerd met de te betalen facturen.  
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening houdend met oninbaarheid.  
 
32. Liquide middelen 
Kas 3.288 3.679  
Banken 1.889.412 2.204.488   
     

 1.892.700 2.208.167 
     

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.  
 
Eigen vermogen 
33. Algemene reserve 
De mutaties zijn als volgt weer te geven: 

 2019 2018 

 € € 
Saldo begin boekjaar 684.291 608.813 
Bestemming exploitatieresultaat  (373.026) 75.478 
     

Saldo einde boekjaar 311.265 684.291 
     

Het eigen vermogen dient er voor om schommelingen in de resultaten te kunnen opvangen. Het vrij besteedbare 

vermogen wordt als te gering gezien. Een vermogen van € 2,5 miljoen wordt als wenselijk beschouwd. De toevoeging 

betreft het saldo van het resultaat en de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. 
 
34. Bestemmingsreserve investeringen arbeidsomstandigheden 
De bestemmingsreserve investeringen arbeidsomstandigheden is gevormd uit de vrijval van de voorziening backservice 

pensioenen en is bestemd voor investeringen in verbetering van de arbeidsomstandigheden van de musici. Deze 

beperking is door het bestuur aangebracht. Voor 2019 is besloten om deze reserve te gebruiken om de nabetaling in 

2019 over 2018 te financieren. 

 
Saldo begin boekjaar 187.372 187.372 
Onttrekking ten behoeve van nabetaling in 2019 salarissen over 2018 (187.372) - 
     

Saldo einde boekjaar - 187.372 
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35. Bestemmingsreserve instrumenten 
De bestemmingsreserve instrumenten is gevormd uit het exploitatieresultaat van de verkoop van een van de violen en 

toevoeging van de herwaardering van de instrumenten. Deze beperking is door het bestuur aangebracht. 

 2019 2018 

                                                                                                                                              €                      € 
Saldo einde boekjaar 510.508 510.508 
     
 
36. Bestemmingsreserve innovatie 
De bestemmingsreserve innovatie is gevormd uit de opbrengst van nalatenschappen ontvangen in 2012 en 2013. De 

nalatenschappen zijn verantwoord onder overige inkomsten. Deze beperking is door het bestuur aangebracht. 
 
Saldo einde boekjaar 235.876 235.876 
     
 
Voorzieningen 
37. Voorziening jubileumuitkeringen 
Het verloop van de voorziening is als volgt: 

Saldo begin boekjaar 170.334 206.810   

Jubileumuitkeringen (10.516) (22.299)   

Jubileumlasten werkgever 16.837 (14.177)   
     

Saldo einde boekjaar 176.655 170.334 
     
 

De voorziening is gebaseerd op een contante waarde van 1%, sterftetafel van 2000-2005 en een pensioenleeftijd 

van 67,25 jaar. Van de voorziening is een bedrag van € 170.000 als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken. De 

daling van de voorziening is een gevolg van een verfijndere berekening van de mogelijke jubileumuitkeringen. 
 
38. Overige voorzieningen 
Deze voorziening is gevormd voor de ten laste van de stichting komende uitkeringen vanwege wachtgeldregelingen dan 

wel overeenkomsten met personeel in het kader van getroffen regelingen. Zowel wettelijke als bovenwettelijke 

wachtgeldregelingen zijn bij de Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest namelijk voor rekening van de werkgever. 

Hiertegenover staat dat ook geen WW-premie noch sectorpremie behoeft te worden afgedragen. 

Ten laste van deze voorziening worden uitkeringen gebracht voor personeel uit dienst dan wel uitkeringen waarvoor 

geen of onvoldoende prestaties worden geleverd. Per balansdatum wordt de ingegane verplichting berekend en dan 

wordt de dotatie aan de voorziening bepaald. De verplichtingen zijn contant gemaakt tegen 1%. 

 

Het verloop van de voorziening is als volgt: 

Saldo begin boekjaar 114.222 178.842  

Toevoegingen 48.122 24.775  

Onttrekkingen (29.200) (89.395) 
     

Saldo einde boekjaar 133.144 114.222 
     
 

Van de voorziening is een bedrag van € 75.577 als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken. 
 

 
39. Crediteuren 
 31-12-19 31-12-18 

 € € 
Crediteuren 485.741 696.393 
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40. Vooruit ontvangen kaartverkoop 
 

 31-12-19 31-12-18 

 € € 
Vooruit ontvangen kaartverkoop 1.362.602 1.114.198 
     
 
Dit betreft verkochte abonnementen en losse kaarten. De incasso vindt plaats op de bankrekening van de Doelen. De 

nog niet afgedragen gelden worden gesaldeerd met de schulden uit hoofde van de leveringen door de Doelen en 

verantwoord onder de post Stichting de Doelen.  
 
41. Kortlopende schulden en overlopende passiva 
Per 31 december is voor deze post de volgende specificatie te geven: 
 
 
Loonbelasting en premies sociale verzekering 331.188 256.177 
Pensioenpremies 137.831 93.312 
     

Belastingen en premies sociale verzekering en omzetbelasting 469.019 349.489   
 
Schulden aan gelieerde rechtspersonen 
Stichting Remplaçanten Rotterdams Philharmonisch Orkest 118.670 126.442 
Stichting Medewerkers Rotterdams Philharmonisch Orkest 70.921 208.719 
 
Sociaal Fonds 368 4.830 
Personeelsvereniging 5.520 3.257 
Rotterdam Philharmonic Strings 6.807 20.421 
 
Te betalen pensioengelden t.b.v. remplaçanten 234.325 150.748 
Te betalen inzake personeelsregelingen 127.653 162.736 
Persoonlijk budget musici 333.236 268.420 
 
Overlopende passiva 
Te betalen vakantietoeslag en eindejaarsuitkering 272.431 241.326  
Salarissen en overwerk 95.226 75.856  
Diverse overlopende passiva  41.602 98.173  
     

 1.775.778 1.710.417 
     

De kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een looptijd korter dan een jaar, behoudens de 

personeelsregeling waarin een bedrag van € 64.393 een looptijd heeft langer dan een jaar. Het persoonlijk budget musici 

betreft door de musici opgebouwde rechten die direct opvraagbaar zijn. 
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OVERIGE TOELICHTINGEN 
Resultaatbestemming 
Het negatieve exploitatieresultaat ad € 373.026 is voor € 185.654 onttrokken aan de algemene reserve en voor 

€ 187.372 aan de bestemmingsreserve investeringen arbeidsomstandigheden. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Onverplichte toelichting 

Het orkest heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. In maart 2020 zijn in Nederland in 

ieder geval alle optredens tot en met mei 2020 noodgedwongen stopgezet. Tevens zijn buitenlandse optredens 

geannuleerd. Dit heeft voor de organisatie geresulteerd in een forse derving van inkomsten en onvoorziene 

annuleringskosten. Aangezien het niet duidelijk is hoe lang deze situatie zal duren, is het op dit moment niet goed 

mogelijk de gevolgen op de financiële prestaties en gezondheid in te schatten. Echter, door een financiële buffer, tijdig 

bijsturen en een soepelere afwikkeling van de subsidie-eisen door de overheden, verwachten wij dat het orkest haar 

activiteiten in 2020 kan blijven voortzetten. 
 
ONDERTEKENING JAARREKENING 
Rotterdam, 30 maart 2020 
Algemeen Directeur/Bestuur 
 
 
G.F. Wiegel 
 
Raad van Toezicht 
Ing. Martin van Pernis (voorzitter) 

 

 

Mr. Paul van de Beek (vice-voorzitter) 

  

 

Mr. Herman van Campenhout (lid audit commissie) 

 

 

Drs. Maria Hansen 

 

 

Ellen Meijer (voorzitter audit commissie) 

 

 

Drs. Caroline Nagtegaal-van Doorn 

 

 

Drs. Onno Paijmans 

 

 

Drs. Jacco Visser   
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4. OVERIGE GEGEVENS 
 
 
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
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Deloitte Accountants B.V. 
Schenkkade 50d 
2595 AR Den Haag 
Postbus 90721 
2509 LS Den Haag 
Nederland 

Tel: 088 288 2888 
Fax: 088 288 9811 
www.deloitte.nl 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan de raad van toezicht van Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest 

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2019 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam 
gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
de samenstelling van het vermogen van Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest op 31 december 2019 
en van het exploitatieresultaat over 2019 in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winstreven 
en de bepalingen van en krachtens de Wet Normering Topinkomens (WNT).  

De jaarrekening bestaat uit: 

1. De balans per 31 december 2019.

2. De exploitatierekening over 2019.

3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse  
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
“Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening”. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest zoals vereist in de Verordening 
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening  
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Paragraaf ter benadrukking van de impact van COVID-19 

Het coronavirus heeft ook invloed op Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest. In de toelichting in 
paragraaf ‘Gebeurtenissen na balansdatum’ in de jaarrekening heeft de directie de huidige impact en haar 
plannen om met deze gebeurtenissen of omstandigheden om te gaan toegelicht. Ook geven zij aan dat het 
op dit moment voor hen niet goed mogelijk is om in te schatten wat de invloed van het coronavirus is op de 
financiële prestaties en gezondheid van Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest. Ons oordeel is niet 
aangepast met betrekking tot deze aangelegenheid. 

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 
24362853. Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 
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VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 
• Algemene gegevens 
• Visie Rotterdams Philharmonisch Orkest 
• Verslag van het bestuur over boekjaar 2019 
• Bericht van de raad van toezicht 
• Overige gegevens 
• Bijlagen 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
 
• Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.  

• Alle informatie bevat die op grond van RJ 640 Organisaties zonder winstreven is vereist.  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole 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. 

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 
en de overige gegevens, in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 
JAARREKENING 

Verantwoordelijkheden van de directie voor de jaarrekening  

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeen-
stemming met RJ 640 Organisaties zonder winstreven en de bepalingen van en krachtens de Wet Normering 
Topinkomens (WNT). In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die 
de directie 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 de directie afwegen of de stichting in staat is om haar werk-
zaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directie de 
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft 
om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de stichting. 
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

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 redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslis-
singen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en 
omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 
ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant profes-
sionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 
Controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 
andere uit: 

• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controle-
werkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de 
interne beheersing. 
 

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controle-
werkzaamheden 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 stichting. 
 

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan. 
 

• Het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens 
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden 
zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting 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 verklaring aanpassen. Onze 
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controle-
verklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting 
haar continuïteit niet langer kan handhaven. 
 

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen.  
 

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeur-
tenissen.  



 

3114885520/2004DCA110/ES/4 
 

 

 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Den Haag, 6 april 2020 

Deloitte Accountants B.V.                                                    

Was getekend: drs. V.W.J.A. van Stijn RA MGA 
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BIJLAGE 1 KWANTITATIEVE GEGEVENS BEZOEKERS EN CONCERTEN 
Aantal concerten  werkelijk werkelijk  werkelijk werkelijk 
  2019 2018 2017 2016 
Concerten in standplaats 
Voor eigen rekening (recette)  82 94 86 90 
Uitkoop  30 29 22 22 
           

Totaal in standplaats  112 123 108 112 
   .................  .................  .................   .................  

Concerten in Nederland buiten standplaats 
Partage  1 4 2 3 
Uitkoop  9 11 11 13 
           

Totaal in Nederland buiten standplaats  10 15 13 16 
   .................  .................  .................   .................  
           

Totaal concerten in Nederland  122 138 121 128 
 
Concerten in buitenland  26 25 18 22 
           

Totaal concerten  148 163 139 150 
 
Begeleiding opera  8 9 8 2 
   .................  .................  .................   .................  

Specifieke concerten 
Educatieve concerten  14 9 5 5 
Opnamen  - 3 - - 
           

Totaal specifieke concerten  14 12 5 5 
   .................  .................  .................   .................  
           

Totaal symfonische concerten  170 184 152 157 
           

 
Concerten in Rotterdam  126 135 113 117 
Concerten buiten de standplaats  44 49 39 40 
           

Totaal symfonische concerten  170 184 152 157 
           

 
Aantal bezoekers  
Concerten in standplaats 
Voor eigen rekening (recette)  92.102 102.007 101.228 101.556 
Uitkoop  15.532 21.049 24.636 29.737 
           

Totaal in standplaats  107.634 123.056 125.864 131.293 
    

Concerten in Nederland buiten standplaats  
Partage  1.580 5.098 744 1.498 
Uitkoop  9.691 13.131 10.455 13.964 
           

Totaal in Nederland buiten standplaats  11.271 18.229 11.199 15.462 
           
           

Totaal concerten in Nederland  118.905 141.285 137.063 146.755 
 
Concerten in buitenland  26.483 36.859 24.966 28.867 
           

Totaal concerten  145.388 178.144 162.029 175.622 
  
Begeleiding opera  9.167 11.060 12.348 2.287 
  

Educatieve concerten  11.576 8.304 4.636 6.237 
           

Totaal symfonische concerten  166.131 197.934 179.013 184.146 
           

 
Concerten in Rotterdam  119.150 131.360 130.500 137.530 
Concerten buiten de standplaats  46.981 66.148 48.513 46.616 
           

Totaal symfonische concerten  166.131 197.508 179.013 184.146 
           

 
Het aantal bezoeken voor de concerten voor eigen rekening in Rotterdam is met 9.905 gedaald. Het gemiddelde per 

concert is gestegen van 1.085 naar 1.123. De stijging van het gemiddelde per concert komt door een relatieve afname 
van het aantal kleinschalige optredens.  
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BIJLAGE 2 PRESTATIERASTER GEMEENTE ROTTERDAM 
 
I. Afrekenbare prestaties 
Prestaties Gerealiseerd 2019 Begroot 2017-2020 

per jaar 

Aantal producties 82 51 

Aantal presentaties 170 118 

Waarvan presentaties in Rotterdam 126 83 

 

De definities zijn als volgt:  
Producties: Het produceren van nieuwe concerten en voorstellingen is de hoofdtaak van productie-instellingen. Bij 
producties worden alleen de nieuwe voorstellingen opgenomen. Het hernemen van succesvolle voorstellingen uit het 
verleden komt als het goed is voldoende tot uitdrukking in de cijfers bij presentaties en bezoeken. Als één productie 
wordt een programma gerekend (meerdere bands op een avond of meerdere choreografieën onder één noemer worden 
als één productie gezien).  

Presentaties: Aantal keer dat de verschillende producties worden uitgevoerd. Hier geldt, net als bij producties, dat als 
één presentatie een programma wordt gerekend (meerdere deelprogramma’s worden dus niet als aparte presentatie 
geteld). Als aanvullend kengetal wordt gevraagd hoeveel van die presentaties in Rotterdam plaatsvinden.  
 
Het aantal producties is hoger dan in het jaarplan begroot namelijk werkelijk 82 en begroot 51. Dit wordt voor een 
belangrijk deel veroorzaakt door enerzijds het opsplitsen van een productie vanwege een aangepaste uitvoering in de 

productieweek en de niet begrote producties met kleine ensembles. 
Dit geldt ook ten aanzien van de presentaties. Hier zijn meer kleinschalige activiteiten uitgevoerd. 
 
2. Kengetallen 
 
Kengetallen Werkelijk 2019 Jaarplan 2019 

 Totaal per jaar in Rotterdam Totaal per jaar in Rotterdam 

Aantal bezoeken 166.131 119.210 180.000 119.000 

Waarvan betalend 157.583 112.310 160.000 116.000 

Waarvan in schoolverband 23.751 23.751 20.000 20.000 

 
Aantal bezoeken: het totaal aantal bezoeken aan de activiteiten van de instelling. Aanvullend wordt het aantal bezoeken 

aan de instelling in Rotterdam gevraagd. 
Waarvan betalend: het aantal door de instelling verkochte kaartjes. Ook hier wordt een onderscheid gemaakt tussen 
activiteiten die in Rotterdam plaatsvinden en het totaal aantal verkochte kaartjes.  
Waarvan in schoolverband: het aantal bezoeken dat in schoolverband is afgelegd. Aanvullend wordt het aantal 
bezoeken in schoolverband aan de instelling in Rotterdam gevraagd.  
 
In het prestatieoverzicht wordt een schatting van het aantal bezoeken opgenomen als een opgave van de 
promoter/producent niet is verkregen.  
Voor de symfonische producties en presentaties is voor 11 voorstellingen een schatting opgenomen. Dit betreft met 

name concerten met ensembles en besloten bijeenkomsten. Bij het maken van de schattingen wordt gebruik gemaakt 
van waarnemingen ter plaatse, beeldopnamen en schattingen van de organisatoren. 
 
Schoolverband: De aantallen bij educatie zijn gebaseerd op de correspondentie tussen scholen en de afdeling educatie. 
Voorstellingen op openbaar terrein zijn gebaseerd op schattingen 
 
Het aantal bezoeken is licht lager dan in het meerjarenplan en jaarplan 2019. 
Het aantal bezoeken bij de bezoeken in schoolverband is in 2019 hoger dan begroot. Dit komt door meer groot 
symfonische concerten voor scholen 
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BIJLAGE 3 PRESTATIEVERANTWOORDING OCW 
 
  HUIDIG 

BOEK-
JAAR 

 ACTIVI-
TEITEN 
PLAN 

 VORIG 
BOEK-
JAAR 

 

 PRODUCTIES Aantal  Aantal  Aantal  
1 Symfonische programma met grote 

bezetting (>80 musici) 
29  35   34  

2 Symfonische programma met 
middelgrote bezetting (40-80 musici) 

20  11  22  

3 Symfonische programma met kleine 
bezetting (15-40 musici) 

4  3  4  

        
4 Symfonische programma’s totaal 

(1+2+3) 
53  49  60  

        
5 Programma’s ensembles (<15 musici) 28  5  40  
6 Begeleide programma’s 1  1  1  
7 Totaal programma’s (4+5+6) 82  55  101  
        
 VOORSTELLINGEN Aantal Aantal 

bezoek 
Aantal Aantal 

bezoek 
Aantal Aantal 

bezoek 

8 Reguliere voorstellingen standplaats 112 107.634 79 107.650 123 123.056 
9 Reguliere voorstellingen buiten 

standplaats 
10 11.271 7 20.200 15 18.229 

10 Reguliere voorstellingen buitenland 26 26.483 18 26.100 25 36.859 
11 Totaal reguliere voorstellingen 

(8+9+10) 
148 145.388 104 153.950 163 178.144 

        
12 Schoolgebonden voorstellingen po 14 11.576 8 8.000 9 8.304 
13 Schoolgebonden voorstellingen vo       
14 Schoolgebonden voorstellingen mbo, ho       
15 Totaal schoolgebonden voorstellingen 

(12+13+14) 
14 11.576 8 8.000 5 4.636 

        
16 Totaal voorstellingen en bezoeken 

(11+15) 
162 

 
156.964 112 161.950 172 186.448 

17 Aantal begeleidingen 8 9.167 8  8 11.060 
        
 Specificatie van bezoeken totaal:       
18 Gratis bezoeken  6.900  6.000  22.188 
19 Betaalde bezoeken  150.064  155.950  164.260 
 Overige bezoeken:       
20 Bezoeken website totaal  445.477  200.000  378.559 
21 Aantal unieke bezoekers website  277.228  150.000  219.968 
  Aantal 

Act 
Aantal 
deel-

nemers 

Aantal 
Act 

Aantal 
deel-

nemers 

Aantal 
Act 

Aantal 
deel-

nemers 
 OVERIGE ACTIVITEITEN       
22 Schoolgebonden activiteiten 

(po/vo/mbo/ho) 
117 12.175 121 11.400 253 15.357 

23 Openbare activiteiten   4    
24 Totaal overige activiteiten (22+23) 117 12.175 125 11.400 253 15.357 
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Geaggregeerd overzicht prestatieverantwoording 
Toelichting: 
Bovenstaand overzicht is opgesteld overeenkomstig de bestaande speellijstenapplicatie van OCW. De bezoeken van de 
opera zijn anders weergegeven. Er zijn 9.167 bezoeken geweest, 8 concerten en 1 begeleiding.  
In de meerjarenbegroting staat dit als gemiddeld 8 begeleidingen vermeld, terwijl dit om 1 begeleiding met 8 concerten 
moet gaan met 12.000 bezoeken. 
Het aantal producties met symfonische programma’s is hoger dan begroot. Dit wordt voor een belangrijk deel 

veroorzaakt door het opsplitsen van een productie vanwege een aangepaste uitvoering in de productieweek. 
Verder zijn er aanzienlijk meer programma’s gemaakt voor ensembles dan begroot. 
In het prestatieoverzicht wordt een schatting van het aantal bezoeken opgenomen als een opgave van de 
promoter/producent niet is verkregen.  
 
Voor de symfonische producties en presentaties is voor 11 voorstellingen een schatting opgenomen. Dit betreft met 

name concerten met ensembles en besloten bijeenkomsten. Bij het maken van de schattingen wordt gebruik gemaakt 
van waarnemingen ter plaatse, beeldopnamen en schattingen van de organisatoren. 
 
Educatieve activiteiten: 
De aantallen bij educatie zijn gebaseerd op de correspondentie tussen scholen en de afdeling educatie.  
Voorstellingen op openbaar terrein zijn gebaseerd op schattingen. Van het aantal luisteraars voor radioprogramma’s zijn 

geen gegevens en zijn de aantallen gebaseerd op de opgave van de omroepen.  
 
 
 
 


