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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. 
 

Missie 

Het is onze missie in al onze activiteiten de allerhoogste kwaliteit te leveren en ons te meten met de beste orkesten in de 

wereld. Daarom werken wij uitsluitend met musici, solisten en dirigenten van wereldniveau. Onze missie gaat over 

mensen; 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.  

 

Profiel  

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 een van de twee grote 

symfonieorkesten in Nederland met een internationaal profiel. Dit uit zich in de keuze voor de mensen met wie wij 

werken en de podia waarop wij spelen. Wij zijn zeer verbonden met de stad Rotterdam en het verzorgingsgebied 

daaromheen, een regio van ongeveer vier miljoen mensen. Wij werken samen met vele zakelijke, culturele en 

maatschappelijke partners binnen en buiten het klassieke muziekdomein.  

 

Visie 

Onze visie leunt op 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 talentonwikkeling  

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 zal de komende periode aandacht vergen om de organisatie financieel stabiel te houden. Door autonome stijging 

van personeelskosten, zonder dat daar voldoende indexatie van de subsidie tegenover staat, staat de begroting steeds 

verder onder druk en dreigen de voorgenomen artistieke plannen steeds moeilijker realiseerbaar. Vooral de budgetten 

voor vernieuwing en experiment, waarbij bewust risico’s genomen moeten worden zijn dan moeilijk overeind te houden. 
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1.  VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET BOEKJAAR 2020 
 

1.1  INLEIDING 
 
Volgens onze plannen had 2020 een muzikaal feestjaar moeten zijn geweest. Zo gingen we Beethovens 
250ste geboortejaar vieren met een reeks concerten die zijn bekende werk koppelde aan minder gespeelde 
stukken en aan eigentijdse composities. En we hadden een groot project op stapel staan met onze 
eredirigent Yannick Nézet-Séguin rondom Richard Strauss’ opera Die Frau ohne Schatten. Verder gingen 
we precies vijftig jaar nadat we voor het eerst naar de VS reisden onze eerste Amerika-tournee met chef-
dirigent Lahav Shani maken. En onze internationale orkestacademie, mede mogelijk gemaakt door Ahold 
Delhaize, zou van start gaan. In veel opzichten zou dit jaar de bekroning zijn geweest van 
Kunstenplanperiode 2017-2020. Het liep allemaal anders. 
 
In wat het jaar van COVID-19 werd, viel het merendeel van de geplande projecten in het water. Alleen het 
begin van het Beethovenjaar was precies zo geslaagd als de bedoeling was. Want onze Frau ohne Schatten 
was een gebeurtenis van internationale allure, met alom bejubelde concertante uitvoeringen in Parijs, 
Dortmund en Rotterdam. ‘Werkelijk iedere sectie scoorde een 10,’ schreef de Volkskrant in een 
vijfsterrenrecensie.’ NRC Handelsblad riep het concert uit tot mooiste van het jaar. Andere reacties waren al 
even lovend. Het was een wonder dat de hele productie nog kon doorgaan, want COVID-19 was al hard op 
weg een pandemie te worden. Drie weken later – toen we op het punt stonden om naar Amerika af te reizen 
– ging de wereld op slot. 
 
Nieuwe werkelijkheid 
De rest van het jaar stond natuurlijk in het teken van alle beperkingen en afzeggingen. Maar zeker zo 
bepalend waren de creativiteit en de veerkracht waarmee het orkest – de musici én de staf – vanuit het niets 
nieuwe projecten op poten zette die wél coronaproof waren en grote impact hadden. Ook de hulp die we uit 
alle hoeken kregen van de gemeente en het rijk, van onze sponsors, vrienden, mecenassen en trouwe 
bezoekers, maakte het mogelijk dat 2020 ondanks alle moeilijkheden in veel opzichten toch een mooi jaar 
kon worden. 
 
Illustratief voor de flexibiliteit waarmee het Rotterdams Philharmonisch Orkest inspeelde op de nieuwe 
werkelijkheid, was From Us, for You. In die video speelden onze musici, elk vanuit de eigen huiskamer, 
samen een verkorte versie van Beethovens Ode an die Freude. Eén week nadat de eerste lockdown was 
ingegaan zetten we hem online. Het succes overtrof al onze verwachtingen: de video ging wereldwijd viraal, 
en werd onder meer door de BBC en door Oprah Winfrey getipt. Het maakte een ongekende stroom aan 
hartverwarmende reacties los. Beethovens ‘Alle Menschen werden Brüder’ bleek precies de opsteker die 
iedereen gebruiken kon. Op het moment van schrijven, elf maanden later, is de video alleen al op YouTube 
maar liefst meer dan drie miljoen keer bekeken. 
 
Uit de positieve reactie van de buitenwereld maakten we op dat het orkest in positieve zin opviel als 
voorloper en kunstinstelling die wendbaar en met succes op de crisis reageerde. Mede om die reden 
brachten de ministers Van Engelhoven (OCW) en Koolmees (Sociale Zaken) in het voorjaar een exclusief 
bezoek aan het orkest om zich te laten informeren over hoe de extra steunmaatregelen uitpakten, welke 
problemen een podiumkunstinstelling door de crisis tegen kwam en hoe daarop te reageren. Beide ministers 
toonden zich onder de indruk van de ongebroken vitaliteit en creativiteit van het orkest. 
 
Hoe doe je verslag van een jaar waarin zoveel plannen de prullenbak in gingen? De gebruikelijke 
vergelijking van de resultaten met de doelstellingen vooraf heeft voor 2020 weinig zin. Maar waar we onze 
concrete targets los moesten laten, hielden we in algemene zin wel degelijk vast aan de ambities die we in 
ons meerjarenplan hadden geformuleerd. Die vijf ambities zijn daarom ook dit jaar de rode draad door dit 
verslag. 
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Ambitie 1: artistieke vernieuwing en het bereiken van een groter, diverser publiek 
De productie From Us, for You markeerde het begin van een groot videoprogramma, waarin we ons zowel 
op een breed publiek richtten als aanstuurden op een grote diversiteit aan samenwerkingsverbanden. Zo 
bereikten we in Rotterdam, in Europa en in de rest van de wereld een groter en diverser publiek dan ooit 
tevoren. Dat was op zichzelf al een mooi resultaat voor een jaar waarin we zoveel onmogelijk leek te zijn. 
Maar voor ons is het slechts een deel van het verhaal. En dat om twee belangrijke redenen. 
 
Ten eerste vinden we dat vergroting en verbreding van ons publieksbereik niet alleen online gerealiseerd 
moet worden, maar ook op het podium – en dat brengen we ook in praktijk. Daarom gaven we in 2020 de 
Rotterdamse spoken word artist Y.M.P. carte blanche om een nieuwe zaalvoorstelling met ons te maken. 
Dat resulteerde in To Be, dat op 24 september in de Grote Zaal in première ging voor een zeer divers 
publiek. ‘Klassiek mixt in Rotterdam wonderwel met hiphop,’ oordeelde NRC Handelsblad. Zodra de 
omstandigheden het weer toelaten zetten we deze lijn voort met makers uit andere disciplines en culturen. 
Op deze manier bouwen we verder op de basis die we in de voorbije jaren al legden met producties als 
Brasil Sinfônico en de Arabic Symphonic Night. 
 
Ten tweede vinden we dat onze online-programmering niet alleen een oplossing in tijden van pandemie 
moet zijn, maar ook een wezenlijk onderdeel van ons toekomstige muziekaanbod. We besloten tot een pilot 
met een eigen online-platform die begin 2021 wordt uitgevoerd. Op een fundamenteler niveau begonnen we 
in 2020 ook aan de voorbereidingen voor een digitale transformatie. Daartoe verbonden we de digitaal 
strateeg Marco Derksen aan ons. Samen met hem zetten we een meerjarig traject in gang dat zal resulteren 
in een verandering van ons aanbod, maar eveneens in de manier waarop we als organisatie werken en 
denken. 
 
Ambitie 2: het borgen van kwaliteit en versterken van onze internationale positie 
In ons meerjarenplan 2017-2020 noemden we het herstellen van onze orkestformatie een belangrijke 
voorwaarde voor de kwaliteitsborging. We hebben sindsdien de daad bij het woord gevoegd door een reeks 
cruciale vacatures te vervullen met zeer goede musici. Zo hebben we de formatie naar 92 fte 
dienstverbanden weten te brengen. Het effect daarvan werd begin 2020 even plastisch als helder verwoord 
door de Volkskrant in een vijfsterrenrecensie: ‘Godallejezus, wat speelde het Rotterdams Philharmonisch 
goed, dat orkest dat maar blijft groeien.’ De groei naar 92 fte was een eerste stap; op de langere termijn is 
een toename tot 97 fte noodzakelijk om de toenemende werkdruk het hoofd te kunnen bieden en de kwaliteit 
te blijven waarborgen.  
 
Ook de benoeming van Lahav Shani als onze chef-dirigent per 2018 is een gouden greep gebleken voor de 
kwaliteit van ons orkest. De samenwerking verloopt tot wederzijds genoegen: in maart 2020 tekenden we 
voor een tweede termijn tot augustus 2026. Helaas ging diezelfde week de wereld op slot. Door de 
beperkingen die dat met zich meebracht is het spelen van het grote repertoire – waaraan ons orkest zijn 
reputatie in binnen- en buitenland te danken heeft – niet meer mogelijk. Het is nog onzeker wanneer dat wel 
weer zal kunnen. En dat nu begint een bron van zorg te worden: hoe houden we onze specifieke kwaliteit als 
groot orkest in stand? 
 
In het versterken van onze internationale positie speelde onze jaarlijkse tourneeagenda altijd een centrale 
rol. Door die agenda ging in 2020 een dikke streep: de grote Amerika-tournee die we in maart 2020 zouden 
maken met onze chef-dirigent kon niet doorgaan. En nu nog steeds kan er van buitenlandse concertreizen 
geen sprake zijn. Tegelijkertijd onderstreepte het wereldwijde succes van onze video From Us, to You hoe 
een orkest ook online kan werken aan zijn internationale positie. Het is vooralsnog onzeker hoe de toekomst 
van onze tourneeagenda eruitziet. Wel is zeker dat we onze online-activiteiten in de komende jaren nog 
verder zullen uitbouwen om onze nationale en internationale ambities te verwezenlijken. 
 
Ambitie 3: het vergroten van de meerwaarde voor stad en land 
Aansluiten bij wat er – in brede zin – leeft in de samenleving is een grote opdracht die we onszelf stellen. In 
de voorbije jaren gaven we daaraan al inhoud met bijzondere samenwerkingsverbanden; in 2020 deden we 
daar nog een flinke schep bovenop.  
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Op de eerste Goede Vrijdag sinds mensenheugenis zonder Matthäus-Passion speelden we online ‘Erbarme 
dich’. Op Dodenherdenking 4 mei presenteerden we een video waarin Lahav Shani onze musici en die van 
de Israel Philharmonic digitaal samenbracht met muziek van Mozart. Voor de decemberfeestdagen maakten 
we een musicalprogramma in kerstsfeer. Onze musici brachten online persoonlijke odes aan mensen die dat 
in deze tijd echt verdienden. En in samenwerking met het Erasmus MC, thuishulporganisatie Senior Service 
en IT-bedrijf PCI namen we het initiatief voor Hart in Hart. In dat project – dat doorloopt in 2021 – streamen 
we onze muziek naar mensen die in zieken- of verpleeghuizen verblijven of die alleen en aan huis 
gekluisterd zijn.  
 
We nodigden vier jonge Rotterdamse makers met zeer verschillende achtergronden uit om samen met ons 
een video voor Bevrijdingsdag te maken. We werkten samen met het Eurovisie Songfestival in Shine a Light, 
en maakten samen met Feyenoord Ready to Play: een video waarmee we vierden dat zij en wij weer voor 
publiek mochten spelen. En toen de concertzaal opnieuw op slot ging, brachten we online in zeer korte tijd 
een Beethoven-cyclus tot stand, uitmondend in een grootse Negende als afsluiting van een bewogen jaar. 
 
Ambitie 4: het versterken en uitbreiden van educatie en talentontwikkeling 
De laatste jaren heeft ons orkest veel geïnvesteerd in educatie, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Na 
een intensieve voorbereiding bereikten we in 2019 met ons schoolproject Mission Symphonic dat een zaal 
van achthonderd pubers en bijna-pubers vierstemmig meezong met muziek van Dvořák. In 2020 stond het 
vervolg op het programma, maar dat kon helaas alleen online doorgaan. Dat gold ook voor de 
Kindermuziekweek, een Rotterdams initiatief dat na tien succesvolle jaren in 2020 zijn eerste landelijke editie 
zou beleven. Wat een muziekfeest op talloze podia in heel Nederland had moeten worden, werd 
teruggebracht tot een digitaal programma. 
 
Dat is teleurstellend, maar het is óók de impuls gebleken om met dubbele kracht verder te werken aan een 
digitaal aanbod voor op school en in de vrije tijd. En die impuls wierp zijn vruchten af. Want het leidde niet 
alleen tot online vertalingen van bestaande educatieve projecten, maar ook tot een heel nieuw 
televisieprogramma: Apennoten Klassiek, dat in samenwerking met de omroep KRO/NCRV tot stand kwam. 
Wij ontwikkelden het format: een vrolijke muzikale ontmoeting tussen onze musici en een stel kleuters. In het 
najaar van 2020 namen we vijf afleveringen op, waarvan de eerste op 5 december werd uitgezonden. Voor 
2021 staat een tweede reeks gepland. We hopen dat jaar ook enkele geannuleerde zaalvoorstellingen van 
2020 alsnog te kunnen uitvoeren. 
 
Ook op het gebied van talentontwikkeling hebben we de afgelopen jaren veel ondernomen. We begonnen 
met een programma voor assistent-dirigenten, waarin Adam Hickox (1996) in seizoen 2019-20 Corinna 
Niemeyer opvolgde. Waar de coronacrisis bij veel dirigenten voor een lege agenda zorgde, kreeg Adam bij 
ons juist veel te doen. Zo dirigeerde hij de uitvoeringen van To Be, ons online-concert A Musical Christmas 
for You en de wereldpremière van Fanfare to Break the Silence, dat voor ons werd geschreven door 
Mathilde Wantenaar (1993). 
 
Het Internationale Dirigentenconcours Rotterdam, waaraan we ons als partner hadden verbonden, zou in 
2020 zijn voorrondes beleven, maar die moesten vanwege de coronacrisis worden uitgesteld. Hetzelfde lot 
trof de Internationale Orkestacademie, die we met Ahold Delhaize als sponsor konden opzetten. Gelukkig 
betekende het uitstel voor beide projecten geen afstel: zodra de omstandigheden het toelaten gaan ze 
alsnog van start. 
 
Terwijl de coronacrisis voor sommige projecten roet in het eten gooide, ontstonden er in vrijvallende weken 
ook nieuwe mogelijkheden. Die benutten we onder meer door verfrissende samenwerkingsprojecten op te 
zetten met jonge makers. Zo nodigden we spoken word artist Y.M.P., zangeres Dina Medina, sopraan Aylin 
Sezer en songwriter-muzikant Roufaida uit om samen met onze musici een muziekvideo voor Bevrijdingsdag 
op te nemen. Dat beviel zo goed dat we er een offline vervolg aan gaven: met Y.M.P. maakten we de 
voorstelling To Be, de eerste in wat een reeks co-creaties met uiteenlopende jonge Rotterdamse artiesten 
beoogt te worden. 
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Ambitie 5: een stabiele organisatie met een stevig zakelijk fundament 
Nadat de stoel van de zakelijk directeur een klein jaar leeg was gebleven, kwam Jaap Lampe die plek in 
december 2019 op interimbasis invullen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat hij zijn opdracht in de zomer 
van 2020 zou afronden, maar nadat de coronacrisis uitbrak was een directeurswissel niet wenselijk.  
 
Doordat de twee directeuren inmiddels op elkaar waren ingespeeld, konden zij elkaar goed aanvullen in een 
heldere rolverdeling. Algemeen directeur George Wiegel kon zijn volle aandacht geven aan het aanpassen 
van de programmering, het waarborgen van een veilige manier om het samenspelen te hervatten en de 
landelijke en gemeentelijke lobby te organiseren rond de podiumkunsten. Zakelijk directeur Jaap Lampe 
richtte zich op het aanpassen van begrotingen en het ontwikkelen van exploitatiescenario’s, maar ook op 
een verdere ontwikkeling van de online marketing en een digitaal muziekaanbod. Verder hield hij zich bezig 
met het relatiebeheer in tijden van afstand houden. De jarenlange investeringen in een flexibele organisatie 
wierpen intussen hun vruchten af: in alle geledingen blonk het orkest uit in wendbaarheid en creativiteit.  
 
Toen de ergste rookwolken waren opgetrokken kon de directie de blik weer op de toekomst richten. Het doel 
daarbij is de nieuwe verworvenheden vasthouden en tegelijkertijd voortbouwen aan een toekomstbestendige 
organisatie. Dat heeft onder meer geleid tot de ontwikkeling van een nieuw, flexibel model voor de 
meerjarenbegroting. Daarnaast wordt gewerkt aan een herinrichting van de staf die past bij de beoogde 
weerbaarheid en wendbaarheid van het orkest. De Raad van Toezicht accordeerde een vernieuwde 
directiestructuur, met een bijbehorend reglement dat past bij de vernieuwde organisatiestructuur. De 
zoektocht naar een nieuwe zakelijk directeur is inmiddels begonnen, en zal naar verwachting medio 2021 tot 
een benoeming leiden. 
 
Ondanks alle flexibiliteit, creativiteit en weerbaarheid waar ons orkest in 2020 eens te meer in uitblonk, bleek 
het afgelopen jaar opnieuw dat we niet kunnen bestaan zonder de steun van onze omgeving. Onze ambitie 
om de eigen inkomsten te verhogen van 47 procent naar 52 procent is in 2020 hard onderuitgehaald. Door 
het plotselinge wegvallen van de eigen inkomsten uit kaartverkoop is ons orkest nu juist méér afhankelijk 
geworden van subsidie. Daarbij komt nog een probleem dat al langere tijd speelt en dat ook steeds opnieuw 
door ons is gesignaleerd, maar vooralsnog zonder resultaat. Namelijk de achterblijvende indexering van de 
basissubsidie, die zeker nu extra voelbaar is geworden, net als de verschillen in indexering tussen het rijk en 
de gemeente.  
 
Dankzij de giften uit ons publiek, de steun van onze sponsors, de doorlopende subsidie van de gemeente en 
het rijk én de aanvullende steunpakketten hebben we de crisis tot nu toe het hoofd weten te bieden met 
innovatieve producties. Maar we kijken daardoor wel met zorg naar het moment dat de coronabeperkingen 
worden opgeheven. Naar wij verwachten zullen de publiekscijfers dan nog een jaar of vier nodig hebben om 
zich weer te herstellen. Het mag duidelijk zijn dat het wegvallen van de steun op dat moment een grote klap 
zou betekenen. Als we onze ambities afwegen tegen onze onzekere financiële mogelijkheden, worden we 
door dit alles voor een dilemma geplaatst. Want investeren in innovatie is belangrijker dan ooit, maar de 
uitkomsten van de experimenten zijn onzeker en succesvolle innovaties kunnen bovendien een lange 
terugverdientijd hebben. Kunnen we ons dat wel permitteren?  
 
De onvervangbare waarde van kunst voor de hele samenleving is tijdens de coronacrisis zeldzaam duidelijk 
geworden. Maar ook de kwetsbaarheid van diezelfde kunst was zelden zo zichtbaar. Wij voelen ons meer 
dan ooit gecommitteerd om ons publiek in de breedste zin te blijven inspireren met de mooiste muziek. En 
meer dan ooit realiseren we ons dat we dat alleen zullen kunnen als ook onze overheden zich met eenzelfde 
betrokkenheid voor de kunst blijven inzetten. 
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1.2  PROGRAMMEREN IN EEN CORONAJAAR 
 
Het kalenderjaar 2020 was in artistiek oogpunt een uniek bevreemdend jaar vol diepe dalen maar met óók 
onvergetelijke hoogtepunten. In januari was Valery Gergiev te gast met een avontuurlijk Russisch 
programma dat ook in de uitverkochte ZaterdagMatinee van het Concertgebouw live op NPO Radio 4 werd 
uitgevoerd. In februari vond een historisch project plaats: de opera Die Frau ohne Schatten van Richard 
Strauss werd concertant opgevoerd met een internationale topcast onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. 
Heel bijzonder, omdat de voorbereidingstijd erg kort was en het project op tournee werd genomen naar 
Parijs en Duitsland en bovendien werd gecombineerd met een uitvoering van Mahlers Vijfde symfonie. Dat 
op papier bijna onmogelijke project bleek in de praktijk een krachttoer van olympisch formaat, die dan ook 
overladen werd met vijfsterrenrecensies en onmiddellijk nieuwe uitnodigingen kreeg van de betrokken zalen 
in Parijs, Dortmund, Essen en Baden-Baden. Het uitvoeren van concertante opera met Yannick – thans 
Music Director van de Metropolitan Opera in New York – zal zeker een vervolg krijgen. Te beginnen met 
Wagners Das Rheingold in april 2022, als gehoopte start van een complete ringcyclus van Wagner. De 
casting vindt steeds plaats in nauwe samenwerking met de Met. 
 
Zoeken naar de ideale opstelling 
Helaas kon het langverwachte hoogtepunt van 2020 met de eigen chef, een tournee in maart langs de Oost- 
en Westkust van de Verenigde Staten, vanwege de pandemie vervolgens niet doorgaan. Deze VS-tour zou 
de eerste in vijf jaar tijd zijn geweest. Wel hebben we met Lahav Shani enkele online-producties vervaardigd. 
Pas in juni stelden de versoepelingen van het coronabeleid ons in staat om Lahav Shani veilig fysiek terug in 
Rotterdam te verwelkomen. Na enkele projecten waarbij de strijkers en blazers gescheiden waren, was de 
reünie helemaal compleet in Beethovens Zesde symfonie ‘Pastorale’. Wel was het even zoeken naar de 
ideale opstelling onder de geldende maatregelen van ‘social distancing’ met anderhalve meter (strijkers) tot 
twee meter (blazers) afstand. Zo moest na decennia van zorgvuldig schaven aan de unieke samenklank van 
het orkest het wiel opnieuw worden uitgevonden. De opstelling in een cirkel met de dirigent in het midden 
bleek bij veel repertoire het beste te werken. Want zo hebben de aanvoerders in de binnenste kring goed 
contact en kunnen de musici elkaar het beste horen. Voor de dirigent is het een extra uitdaging om musici 
zowel vóór als achter zich geplaatst te zien, een toets die Shani samen met het orkest echter glansrijk 
doorstond. Het onderstreept de hechte samenwerking tussen dirigent en orkest. Bij ons weten is er verder 
geen orkest in de wereld dat deze innovatieve cirkelopstelling in de praktijk heeft gebracht.  
 
Beethovenjaar 2020 
Richt het Rotterdams Philharmonisch Orkest zich doorgaans op het groter bezette repertoire uit de 19de, 
20ste en 21ste eeuw, door de beperkingen op het podium werd ook de kans geboden om in het oeuvre van 
minder vaak geprogrammeerde componisten te duiken. In 2020 speelde het orkest veel muziek van Mozart. 
En Valery Gergiev dirigeerde in september voor het eerst in zijn Rotterdamse carrière de Schotse symfonie 
van Mendelssohn. De culminatie werd gevormd door de complete uitvoering van alle symfonieën van 
Beethoven in het Beethovenjaar 2020. Deze online cyclus behaalde goede kijkcijfers en trok veel aandacht 
van de media, tot en met een item in het tv-programma Nieuwsuur. De reacties van de ‘thuisbezoekers’ 
waren heel positief. Veel kijkers hadden het idee dat deze Beethoven-producties speciaal voor hen gemaakt 
waren. Ze hadden bepaald niet de indruk dat ze zaten te kijken naar een standaard-concertregistratie in een 
zaal waar ze zelf niet bij waren. 
 
Van de nood een deugd maken: die filosofie werd ook toegepast bij de op het allerlaatst gegeven 
opdrachtcomposities aan jonge componisten. Mathilde Wantenaar kreeg de opdracht tot het schrijven van 
een fanfare, om ook het zware koper (dat in muziek van Mozart en Beethoven minder te doen heeft) een 
mooie uitdaging te geven. Florian Maier schreef een ode aan de akoestische muziek, mét inachtneming van 
de anderhalve meter. Helaas moest de première van zijn Soundgarden wegens de tweede lockdown worden 
uitgesteld.  
 
Nieuw publiek in 2020 
In de zoektocht naar nieuw publiek lanceerde het orkest in september een nieuwe reeks voor een doelgroep 
van potentieel geïnteresseerde klassieke-muziekliefhebbers: Story Night.  
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Heel bewust hielden we het wel kort: één uur muziek. Story Night is de formule waarbij het orkest speelt aan 
de hand van ingezonden herinneringen en verhalen van mensen uit het publiek. In aanloop naar de 
concerten vroegen we aan het beoogde publiek om hun favoriete ‘klassieke muziek’ te delen via de website 
met daarbij de reden van hun keuze. Dat maakte lekker veel emotie los en zorgde voor een heel 
persoonlijke muziekbeleving. Verteller Joep Onderdelinden presenteerde het vakkundig en gevat. Maar ook 
serieus en altijd liefdevol.  
 
Story Night is speciaal gericht op de kandidaat-liefhebbers van de klassieke muziek. Zij die wel een zekere 
interesse hebben, maar er weinig mee doen. Ze luisteren bijvoorbeeld thuis of in de auto naar Radio 4 of 
Classic.nl. Maar ze gaan (nog) niet naar een concert. Uit onderzoek blijkt dat deze doelgroep daar wel 
degelijk interesse voor heeft. Dat publiek is te bereiken via een laagdrempelige programmering.  
 
Toen in september de Doelen-deuren weer tijdelijk opengingen, hebben we dit nieuwe concept gelanceerd. 
Maar door de maatregelen niet voor een volle zaal. Toch kunnen we heel tevreden zijn. Het concept werkt 
goed voor deze specifieke, nieuwe doelgroep. Dat kwam ook terug in de reacties uit de enquêtes. De 
potentie is er dus zeker. Met een aangescherpt concept gaan we dit daarom herhalen.  
 
Zie hieronder enkele reacties uit de publieksenquête: 
 
‘Het is vooral leuk voor jonge mensen die kennis maken met de klassieke muziek. Niet te lang! Dat is ook 
heel belangrijk.’ 
 
‘Ik ga - bijna - nooit naar klassieke muziek. Onbekend, niet mee opgegroeid, een (te) lange zit. Maar wat was 
dit ideaal en laagdrempelig! Perfecte tijd van één uur om ontroerd te raken door bekende werken die ik zelf 
écht heb leren beluisteren door de mooie verhalen die Joep Onderdelinden vertelde.’ 
 
Terugblik op het Kunstenplan 2017-2020 
De voornaamste artistieke uitdaging van de afgelopen Kunstenplanperiode werd met groot vertrouwen 
tegemoet gezien: de overgang van chef-dirigent Yannick Nézet-Séguin naar Lahav Shani. Het 
afscheidsseizoen met Yannick bleek onvergetelijk. Het viel samen met het honderdjarige bestaan van het 
orkest. Tot de hoogtepunten behoorden uitvoeringen van Mahlers monumentale Achtste symfonie, waarbij 
het ook tot een uitvoering in Brussel kwam. En natuurlijk het Jubileumconcert met Joyce DiDonato, waarbij 
het orkest een flexibele stijl kon tentoonspreiden van Händel en Mozart tot Berio en Respighi. Het echte 
afscheid vond plaats tijdens een zomertournee langs de prestigieuze festivals van onder meer Luzern, 
Londen (BBC Proms) en Berlijn. Yannick werd eredirigent van het orkest en zal jaarlijks terugkeren naar 
Rotterdam. 
 
Ondanks zijn jonge leeftijd en zijn relatieve onervarenheid bleek Lahav Shani uitstekend in staat om in de 
grote schoenen van zijn voorganger verder te gaan. Shani heeft een onovertroffen kennis van de 
harmonische structuur van een partituur. Hij beschikt over een natuurlijke slag die helder en gevoelvol is en 
hij heeft veel aandacht voor de klankvorming van dit orkest. Tijdens repetities kan hij eindeloos peuteren aan 
de details. Terwijl hij tijdens de concerten de muziek juist naturel laat stromen waardoor er veel ruimte is 
voor spontaniteit. Zijn muzikale instinct trekt veel grote namen aan: Daniel Barenboim maakte zijn 
opwachting tijdens Shani’s inauguratieconcert en de legendarische Martha Argerich soleerde in december 
2018 voor het eerst in jaren bij het orkest. Het publiek heeft Shani vrijwel onmiddellijk omarmd, blijkt uit ons 
klantonderzoek. 
 
Nieuwe tradities 
Het orkest is in seizoen 2019-20 met een nieuwe traditie van artists-in-residence begonnen, waarbij de focus 
ligt op veelzijdige artiesten van het bovenste niveau. Dirigent en alt Nathalie Stutzmann beet het spits af. Zij 
werd in 2020-21 opgevolgd door dirigent en violist Leonidas Kavakos. Sterpianist Yuja Wang is de artist-in-
residence in 2021-22. Jong talent krijgt ook regelmatig een podium, zoals bijvoorbeeld de recente concours-
laureaten violist Niek Baar en pianist Dina Ivanova. Jonge violist Noa Wildschut was een van de solisten op 
het Bevrijdingsconcert van 2018. 
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Tot de meest succesvolle concertreeksen voor nieuw publiek behoort de serie Harry Potter in Concert, 
waarbij het orkest de virtuoze filmmuziek van onder anderen John Williams uitvoert terwijl de film op een 
groot scherm wordt geprojecteerd. In 2019 werd de samenwerking met het IFFR gevonden in het live 
begeleiden van de film Phantom Thread, in 2020 gevolgd door de cultklassieker Crash.  
De serie Core Classics werd in de afgelopen Kunstenplanperiode voortgezet. Daarbij worden grote werken 
uit het symfonische repertoire van toegankelijke en persoonlijke live-toelichting voorzien en is de zaal 
sfeervol uitgelicht. Cross-overs vonden plaats met Braziliaanse muziek (Brasil Sinfônico) en Arabische 
muziek (Arabic Symphonic Night). Het overtuigend combineren van artiesten uit andere genres met een 
symfonieorkest blijft evenwel een uitdaging. Daarom blijven wij op zoek naar de beste arrangeurs om de 
perfecte synergie mede mogelijk te maken. 
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1.3  INNOVEREN IN EEN CORONAJAAR  
 
Van de huiskamer tot Ahoy – producties buiten het reguliere aanbod om 
Nederland mocht vanwege COVID-19 dan op slot gaan, het orkest ging verder. Het orkest heeft geen 
moment de moed laten zakken. Want in de tijd van al die beperkingen zagen wij nog volop kans om nieuwe 
mogelijkheden te scheppen: bijvoorbeeld via het online-podium. Ook zagen we ruimte voor projecten en 
samenwerkingen met andere kunstdisciplines en -instellingen die we al langer op het oog hadden. Zo waren 
we ondanks alles zelfs in staat ons aanbod juist beter af te stemmen op specifieke en/of nieuwe 
doelgroepen. Het bood ons de kans om een maatschappelijk breed publiek te bereiken en die grepen we 
met beide handen aan. Gretig en ondanks alles enthousiast.  
 
From us for you, en meer 
Van het begin af aan zegevierde de drang om toch iets moois van ons te laten horen boven de dreigende 
deceptie. Iedereen was er meteen voor in om gezamenlijk te tonen dat we nog steeds één orkest zijn, ook al 
zit iedereen afzonderlijk thuis. Onze eerste (re)actie was de videoproductie From us, for you, waarin 
negentien musici de ‘Ode an die Freude’ uit de Negende symfonie van Beethoven speelden, elk vanuit hun 
huis. In amper een week tijd werd de video gemonteerd en de audio eronder gezet. Het was meteen een 
formidabel en wereldwijd succes bij een zeer breed publiek. Zoiets hadden wij nog nooit meegemaakt. De 
reacties waren hartverwarmend. We hadden duidelijk een gevoelige snaar geraakt bij al die mensen in hun 
eigen omgeving. Het deed ze goed, hoorden we van alle kanten. Wat eens te meer bewijst dat muziek een 
heilzame werking heeft.  
 
Het filmpje vormde daarmee de enthousiasmerende opmaat voor meer videoproducties. Daarbij verloren we 
de menselijke maat en de maatschappelijke betrokkenheid niet uit het oog. Ruim veertig Rotterdammers 
ontvingen een persoonlijk bericht van een van onze musici in de vorm van een ode. Het betrof stadgenoten 
die op dat moment wel een steuntje in de rug konden gebruiken. Daarbij ging het om een videoboodschap 
waarin in woord en met solospel iets van waardering werd geuit of gewoon iemand een hart onder de riem 
werd gestoken. 
 
Verder memoreren we graag de uitzending van het televisieprogramma M op donderdag 9 april. In heel het 
land waren alle uitvoeringen van de Matthäus-Passion als gevolg van de coronamaatregelen geannuleerd. 
Dat was een harde breuk met een grote Nederlandse traditie. Om het Nederlandse publiek niet geheel 
zonder live Matthäus te laten zitten nam het orkest het initiatief voor een live televisie uitvoering waarin 
mezzosopraan Olivia Vermeulen het 'Erbarme dich' uit de Matthäus-Passion zong. Daarbij werd ze begeleid 
vanuit de huiskamers van diverse musici van ons orkest.  
 
We noemen hier ook het nummer ‘Stay strong’, een nieuw gearrangeerde versie van Avicii’s nummer ‘Wake 
me Up’, gezongen door Jamai Loman en begeleid door onze orkestleden, wederom vanuit de huiskamer.  
 
Aan het eind van het jaar lanceerden we in samenwerking met PCI, Erasmus MC en Senior Service de lijn 
Hart in Hart. Wederom een project met een maatschappelijke drijfveer, waarbij we onze muziek, geholpen 
door de partners, streamen naar mensen of narrow cast-kanalen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en 
woningen waarvan de alleenstaande bewoners aan huis gekluisterd zijn.  
 
To Be-project & nog veel meer 
In het kader van onze ambitie een meer diverse programmering voor een meer divers publiek te realiseren 
hebben we de vrijgekomen ruimte eveneens benut met een nieuwe lijn die valt onder het kopje ‘Nieuwe 
Makers’. Want net als bij de videoproducties ontstond er ruimte om voor podiumprojecten samenwerkingen 
aan te gaan met andere kunstdisciplines. Het idee erachter is een dialoog tussen twee schijnbaar 
gescheiden werelden. Een nieuw platform om verbindingen te leggen. Zoals tussen hiphop en symfonisch 
repertoire.  
 
We benaderden Y.M.P., een spoken word-kunstenaar uit Rotterdam en gaven hem carte blanche om een 
eigen programma met ons orkest te maken. Hij kwam met het idee om deels gebruik te maken van het 
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klassieke repertoire van de componist Joseph Bologne, die ook wel de ‘zwarte Mozart’ wordt genoemd. 
Veruit de meeste muziek was echter nieuw, geproduceerd en gecomponeerd door Y.M.P. en zijn producer. 
Onze samenwerking met hen leidde tot de voorstelling To Be.  
Het was meer dan een wederzijdse verrijking. Y.M.P. zelf sprak van ‘magie’. Recensent Rahul Gandolahage 
schreef in de NRC: ‘Het siert het Rotterdams Philharmonisch dat het zich niet te goed voelt voor een project 
waarin het soms een begeleidingsbandje lijkt. Niet elk Nederlands orkest had begrepen dat het belangrijk 
kan zijn door op de achtergrond te blijven. De orkestarrangementen zijn zelden bijzonder, maar toch, het 
koper snerpt soms lekker en djembés mogen gerust een vaste plaats krijgen. Tevoren ben je nog even 
huiverig om de ‘hiphopbeat’: gaat een klassiek orkest daar goed op inhaken? Het Rotterdams 
Philharmonisch doet het, met hartverwarmend ondeugende blikken over en weer.’ 
 
En dan is er nog een andere discipline: dans. Voor Music in Motion werkten we samen met Scapino Ballet 
Rotterdam. In NRC schreef Joost Galema over dit project: ‘Vorige week werkten de musici met dansers van 
het Scapino Ballet aan een nieuw project in de schouwburg: Music in Motion, een korte video die vrijdag om 
half vijf in première gaat. De opnamen ervan laten zien hoezeer corona het begrip ‘samen’ een nieuwe en 
paradoxale betekenis geeft. De muziek – Griegs opzwepende ‘In de hal van de bergkoning’ uit Peer Gynt – 
wordt in stukken en beetjes vertolkt. De instrumentgroepen treffen elkaar niet, de klanken van de 
achtendertig musici worden later digitaal aaneengesmeed. En hetzelfde geldt voor de veertien dansers. En 
toch voelt alles in de enscenering van Scapino-choreograaf Ed Wubbe intiem en dichtbij.’ 
 
Veel moois in mei 
We speelden ook in op activiteiten in de stad door de muziekvideo Shine a Light te maken met en voor het 
Eurovisiesongfestival. Als alternatief voor het geannuleerde Eurovisie Songfestival deed het orkest samen 
met de zangers Duncan Laurence en Jeangu Macrooy mee aan ‘Eurovision: Europe Shine A Light’, door 
een klassieke versie van ‘Love Shine a Light’ te laten horen. De show werd op 16 mei in maar liefst 45 
landen uitgezonden.  
 
Eerder die maand hadden we een andere internationale primeur. Bij de Nationale Dodenherdenking van 4 
mei, presenteerden we namelijk Pianoconcert nr. 27 van Mozart waarvoor onze musici samenspeelden met 
musici van het Israel Philharmonic Orchestra. Lahav Shani, chef-dirigent van beide orkesten, speelde de 
pianosolo.  
 
Net zoals we de volgende dag, Bevrijdingsdag 5 mei, de vrijheid mee vierden met zoveel mogelijk 
Nederlanders. Met vier Rotterdamse artiesten bracht het orkest in deze zorgelijke tijden een ode aan die 
vrijheid én de verbondenheid van ons allemaal. De verlaten straten van Rotterdam en de lege Grote Zaal 
van de Doelen vormden daarbij het decor.  
 
Sportieve opstelling 
Bij de start van het seizoen herkenden we een gelijkgestemde gretigheid bij de voetballers van Feyenoord; 
we waren allemaal klaar om weer te gaan spelen. Die zielsverwantschap leidde tot een unieke Rotterdamse 
verbinding in het project Ready to Play. Dat is een muziekfilm die we maakten in samenwerking met 
Feyenoord bij de opening van het nieuwe competitie- en concertseizoen. Het orkest speelde speciale, 
symfonische arrangementen van de bekende clubliederen ‘Hand in hand, kameraden’ en ‘Mijn Feyenoord’. 
Spectaculaire cameraperspectieven zorgden voor tot de verbeelding sprekende opnamen. Op die manier 
werden de Feyenoord-spelers en ons orkest tot een episch geheel gesmeed, wat zorgde voor een nieuw en 
verrassend dwarsverband en daarmee voor maatschappelijke verbinding.  
 
Samen met de Rotterdamse free-runners van V-Wings maakten we een verhalende videoproductie waarin 
muziek en de sportprestaties van freerunning werden gecombineerd in een spannend plot. Deze productie 
ligt nu nog op de plank. We wachten rustig af op een geschikt moment om het uit te brengen. Dus dat heeft 
het publiek nog van ons tegoed.  
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De Beethoven-maand december 
Al jaren geleden programmeerden we Beethovens Negende symfonie om er het Beethoven-jaar 2020 mee 
af te sluiten. De grote bezetting en de coronamaatregelen zaten elkaar in de weg. Maar onze musici 
kwamen met het goede idee om acht Beethoven-symfonieën in kamermuziekversie op te nemen op video en 
die opeenvolgend in de maand december te streamen. Maximaal zestien musici speelden in een 
huiskamersetting, om het gevoel van samenspelen te versterken.  
 
Wel was en bleef onze ambitie om de Negende, de grootst bezette symfonie, integraal en in volledige 
bezetting én op een spannende en vernieuwende manier in beeld op te nemen. De enorme ruimte om 
binnen alle coronavoorwaarden een veilige omgeving te bieden aan de musici, zangers en de staf om de 
machtige Negende überhaupt te kunnen uitvoeren, die werd gevonden in de RTM Stage, de nieuwe zaal van 
Ahoy. Onze ambitie gold bovendien nog iets anders. Omdat er al zoveel registraties van Beethovens 
Negende te vinden zijn, zochten we naar een andere, nieuwe beeldtaal. We formeerden een groot artistiek 
team met tal van specialismen, zoals dramaturgie, licht- en decorontwerp, kleding, audiotechniek, 
musicologie, en uiteraard de totale regie om het project tot een goed einde te brengen. De basis vormde 
natuurlijk het orkest zelf onder leiding van de dirigent. Alles moest anders dan anders. Maar van alle 
experimenten met registraties en alternatieve opstellingen tussen de lockdowns door had het orkest een 
hoop geleerd. Dat wierp nu zijn vruchten af. Het lukte wonderwel, vooral ook door ons aller inzet en 
vertrouwen in onszelf en ons kunnen. 
Hoewel we van tevoren niet wisten wat het zou opleveren en zelfs niet of er überhaupt een noemenswaardig 
verschil zou zijn met een reguliere registratie, werd dit ‘symfonisch videoconcert’ heel erg goed ontvangen. 
Zelf zijn we ook enthousiast geworden over de toevoeging die beeldtaal kan hebben. Juist vanwege dit 
onverwachte succes zien we potentie en mogelijkheid tot verdere innovatie. Het is onmiskenbaar, met dit 
laatste project van 2020 hebben we een heel mooie, eerste stap gezet op weg naar een nieuwe 
beeldregistratie voor symfonische muziek. Het is een vorm die we de komende tijd verder gaan exploreren 
en uitwerken.  
 
Rond de kerstdagen presenteerden we A Musical X-mas For You. De bekende tv-presentator Frits Sissing 
nam de kijker mee in een muzikale kerstreis. Het voltallige orkest speelde de kerstmuziek en de 
musicalsongs werden gezongen door vier Nederlandse musical sterren en de Nederlands-Kaapverdische 
zangeres Dina Medina. Het koor van de theater- en de musicalafdeling van Codarts maakte het festijn 
helemaal af.  
 
Met al deze (video)producties hebben we veel bereikt: 

 We zijn er met onze online initiatieven in geslaagd te blijven spelen voor ons trouwe publiek. 
 Daarnaast hebben we een groot nieuw en divers publiek weten te bereiken. 
 Dat is mede gelukt door de mooie partnerships die we konden aangaan. 
 We kunnen hiermee veel beter inspelen op de actualiteit. 

 
We zijn vastbesloten dit vast te houden en deze nieuwe weg in 2021 en der jaren daarna voort te zetten. 
 
  



 

 15

1.4  EDUCATIE EN TALENTONTWIKKELING  
 
Van het schoolplein tot op televisie 
Ook voor de afdeling educatie was het jaar 2020 een jaar van annuleringen en voortdurende aanpassingen. 
Tegelijkertijd zagen we ook kansen, zoals voor het ontwikkelen van interactief lesmateriaal LessonUp, met 
een eigen leskanaal. 
 
Basisonderwijs 
In 2020 speelden we voor het basisonderwijs geen live-projecten. Verder konden grote projecten geen 
doorgang vinden. Zoals de voorstellingen in de Kindermuziekweek, en voor de zomer de zogenaamde 
Mission Symphonic (voor de groepen 7 en 8) en de ‘Ieder Kind een Instrument’-concerten (groepen 5 en 6). 
Na de zomer hebben we de schoolvoorstellingen van Peer Gynt voor de groepen 5 en 6 moeten verplaatsen 
naar juni 2021. Ook de nieuwe voorstelling Feest in de Superstraat voor groep 3 en 4, een samenwerking 
met het Wereldmuseum, is verplaatst naar 2021. 
 
Uitbreiding Virtual Reality-installatie 
Dit jaar hebben we onze reeds bestaande Virtual Reality-installatie kunnen uitbreiden met acht mobiele 
Oculus Go-brillen. Hiermee kunnen wij meer leerlingen virtueel toelaten tussen het orkest in een 360 graden-
omgeving op het podium. Het is een fantastische manier om ze kennis te laten maken met het symfonisch 
repertoire. 
 
Omzetten naar online 
Om toch zichtbaar te blijven voor de scholen en hun leerlingen troost te bieden en te inspireren door samen 
muziek te maken, hebben we het volgende gedaan. Het bestaande live-concept Mission Symphonic 2020 
werd in juni aangepast naar een korte online-versie. Online Mission Symphonic 2020 is een samenwerking 
tussen het Rotterdams Philharmonisch Orkest en ZangExpress. Bij de online-versie werden twee ‘Zing het 
Orkest’-zangstukken uit Mission Symphonic (Dvořák en Beethoven) met verschillende schoolklassen 
gezongen en audiovisueel opgenomen. Na een kort voortraject om het online-lespakket van ZangExpress in 
te studeren, werden de twee stukken opgenomen op de scholen en daarna gemonteerd tot een mooi 
eindresultaat: Online Mission Symphonic 2020. De samenzang met professionele musici kreeg vorm in een 
online-podium. De zingende kinderen waren op diverse sociale kanalen te zien en ze kregen er veel likes.  
 
IKEI schoolconcert op schoolplein 
In september hebben we op enkele ‘Ieder Kind een Instrument’-scholen (IKEI) heel kleinschalige concerten 
met vier musici gegeven op het schoolplein. Dat vond plaats in samenwerking met de Stichting Kunstzinnige 
Vorming Rotterdam (SKVR). De kinderen uit de ‘Ieder Kind een Instrument’-concerten zongen mee met het 
repertoire dat werd gespeeld. In totaal is het bij vier scholen tot die bescheiden concertoptredens gekomen.  
 
LessonUp 
De afdeling educatie heeft de coronaperiode van 2020 aangegrepen om het digitale onderwijslesmateriaal te 
actualiseren. Via het onderwijskanaal LessonUp heeft het orkest een eigen kanaal ontwikkeld met interactief 
lesmateriaal.  
(Zie: https://www.lessonup.com/nl/channel/rotterdamsphilharmonischorkest) 
 
Apennoten Klassiek 
Het bekende kleuterprogramma Apennoten van de omroep KRO-NCRV heeft samen met onze afdeling 
educatie een nieuw format ontwikkeld: Apennoten Klassiek. De eerste vijf afleveringen zijn opgenomen in 
november en werden in de maand december uitgezonden. In het voorjaar van 2021 worden de volgende vijf 
afleveringen gemaakt en uitgezonden.  
 
In deze Apennoten Klassiek-serie brengt presentator Pepijn Gunneweg kinderen op speelse wijze in 
aanraking met klassieke muziek. Musicus en componist Bas Fortgens en een zeskoppig ensemble van het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest staan hem bij. De kinderen leren een liedje over de regen (De vier 
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jaargetijden van Vivaldi), een tovenaar (De Tovenaarsleerling van Paul Dukas) of de zee (Four Sea 
Interludes van Benjamin Britten).  
 
Katinka Reinders, hoofd educatie van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, is blij met deze nieuwe 
samenwerking. “De missie van onze afdeling is om kinderen kennis te laten maken met klassieke 
symfonische muziek en daartoe willen we aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep. Het 
programma Apennoten van KRO-NCRV doet dat op perfecte wijze. Want in dat programma worden zowel 
de kinderen als de muziek serieus genomen en die visie en aanpak past ons als orkest heel goed.” (Zie: 
https://www.npostart.nl/apennoten-klassiek/KN_1717584)  
 
Voortgezet Onderwijs 
Bij het voortgezet onderwijs begonnen we in februari met twee projecten die live door konden gaan: ‘Tussen 
Kunst en Klank’ en ‘De Core Classics Junior Schilderijententoonstelling’. Wegens de grote verbouwing vond 
‘Tussen Kunst en Klank’ dit jaar voor het eerst niet plaats in Boijmans van Beuningen. Daarom was er een 
aangepast programma bij de tentoonstelling Meesterlijk bij onze buren in de Kunsthal. Daar speelde een 
strijkkwartet muziek bij beroemde kunstwerken van onder anderen Rubens, Rembrandt en Van Gogh. 
 
Het ‘Core Classics Junior’-project is een bestaand format. Dit seizoen stond de Schilderijententoonstelling 
van Moessorgski centraal. Presentator Martin Baai gaf uitleg over het verhaal en de muziek. Vervolgens 
kregen de leerlingen uit het voorgezet onderwijs een live-uitvoering van de Schilderijententoonstelling door 
het voltallige orkest. Bovendien werd dat nog eens aangevuld met animaties van de hand van illustrator 
Sebastiaan de Ruiter. 
 
Evaluatie projecten door scholen 
Na elk project krijgen de scholen een formulier om het project inhoudelijk en organisatorisch te beoordelen. 
Verder werden de projecten intern geëvalueerd. De resultaten daarvan worden gebruikt om de projecten zo 
nodig aan te scherpen. In het algemeen worden de projecten door het betreffende onderwijs positief tot zeer 
positief ontvangen.  
 
Samenwerking met de 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, waarbij de gemeente Rotterdam optreedt op als co-
financier. 
 
Samen met 160 scholen realiseren de partners van ‘Overal Muziek’ diverse projecten op het gebied van 
muziekonderwijs. Gezamenlijk ontwikkelden ze een muziekleerlijn voor het onderwijs in Rotterdam. Daarbij 
gaat het van zangonderwijs tot schoolvoorstellingen van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. In 2020 
hebben we vanuit deze coalitie Online Mission Symphonic 2020 kunnen realiseren.  
 
Familieconcerten 
De familievoorstellingen Peer Gynt, Sint Sing Along en De notenkraker hebben we helaas moeten 
annuleren. In september hebben we één voorstelling van Peter en de wolf gespeeld voor een beperkt 
publiek zonder voorprogramma. 
 
Talentontwikkeling - Partnership voor het academiejaar 
Per 1 januari 2020 is Ahold Delhaize talentpartner van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Dit 
partnership stelt het orkest in staat een Internationale Academie op te richten. Nu kan deze lang 
gekoesterde wens, die door de orkestleden is gesignaleerd, geformuleerd en uitgewerkt, dankzij dit 
partnership in vervulling gaan. 
  
Een internationale academie stelt het orkest in staat talentvolle studenten intern op te leiden en het gat 
tussen een conservatoriumopleiding en de orkestpraktijk kleiner te maken. Dit is heel gunstig voor het orkest 
zelf, maar bovendien biedt het academisten een waardevolle aanvulling op hun opleiding en is het voor hen 
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meteen een prachtige kans om ervaring op te doen. In de praktijk betekent dat niet alleen het meespelen 
tijdens een vast aantal producties in het academiejaar (dat ruwweg samenvalt met een concertseizoen), 
maar het voorziet ook in coaching en workshops op het gebied van mentale en fysieke gezondheid, 
masterclasses, en bijvoorbeeld het geven en organiseren van kamermuziekconcerten.  
  
Vanwege de coronacrisis kon het orkest in 2020 onder de geldende maatregelen geen volwaardig 
academiejaar bieden. In overleg met Ahold Delhaize is daarom besloten het eerste academiejaar in het 
najaar van 2021 te laten beginnen. De bijdrage die door Ahold Delhaize is toegezegd voor het kalenderjaar 
2020 is in 2020 aan het orkest uitgekeerd ten einde in de toekomstige jaren extra gelden aan de academie 
te kunnen besteden. 
  
Binnen het partnership is ook ruimte gecreëerd om de samenwerking tussen het orkest en Ahold Delhaize 
breed onder de aandacht te brengen. Zo heeft een ensemble van orkestleden in november 2020 een 
(digitale) bijdrage geleverd aan het grootse Leading Together Event waaraan in totaal 250 topleiders van alle 
internationale Ahold Delhaize-afdelingen van over de hele wereld deelnamen: van Azië tot Amerika en alles 
daar tussenin. Op verzoek van CEO Frans Muller heeft deze groep mensen kennisgemaakt met onze 
muziek, waarbij wij in de gelegenheid gesteld werden om toe te lichten hoe wij ons als orkest staande 
houden in coronatijd. Hiermee hebben we een fantastisch visitekaartje afgegeven, waar Ahold Delhaize zeer 
tevreden over was.  
 
Het eerste partnership is aangegaan voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022, waarbij 
nadrukkelijk de wens is aangegeven om dat te verlengen. Hierover wordt overleg gevoerd voordat de 
werving van de academisten voor het academiejaar 2022-23 een aanvang neemt. 
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1.5  PUBLIEKSBEREIK 
 
Online in een stroomversnelling 
De publieksontwikkeling van het Rotterdams Philharmonisch Orkest richt zich op het behoud van de trouwe 
achterban en het aan zich binden en blijvend boeien van nieuwe publieksgroepen. Met een uitgekiende 
marketingstrategie en concerten die aansluiten bij de behoeften van deze groepen werkt het orkest aan een 
breed draagvlak voor symfonische muziek in Rotterdam, de regio Rijnmond en ver daarbuiten. 
 

 
 
De jaren 2017-20: een terugblik 
De subsidieperiode 2017-20 heeft voor het orkest en de marketingafdeling in het teken gestaan van 
professionalisering. Binnen het team werd gezocht naar de juiste kennis binnen het team in combinatie met 
het op ad hoc basis binnenhalen van externe (technische) kennis. De online-aanwezigheid van het orkest en 
het data-gedreven werken waren in deze jaren de grootste thema’s. Van 2017 tot maart 2020 ging dat vrij 
geleidelijk, maar na het uitbreken van COVID-19 kwam het proces in een grote versnelling terecht. Deze 
verandering in dat razende tempo hebben we volledig omarmd. Want het heeft ons de ruimte en de 
mogelijkheid geboden om nieuwe wegen in te slaan en als organisatie sneller en nog beter 
toekomstbestendig te worden.  
 
Naar een hybride wereld 
De wereld van de vrijetijdsbesteding in het algemeen en die van de livemuziek in het bijzonder is de 
afgelopen jaren sterk veranderd. We bespeuren ontwikkelingen als de afname van de concentratiespanne, 
een groeiend aanbod van live- en online-vrijetijdsproducten, plus een veranderend koopgedrag. Dat alles 
speelt de sector parten. Voor symfonische muziek geldt bovendien dat die kampt met een imagoprobleem. 
Anders dan voorheen zetten jonge mensen niet meer automatisch de stap naar de concertzaal wanneer zij 
ouder worden. De lat ligt hoog. De consument van deze tijd is gewend alles on demand en met een 
uitstekende service te krijgen. Er is een beschikbaarheidseconomie ontstaan die 24/7 draait.  
 
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest zoekt al jaren naar manieren om hun toekomstig publiek te boeien 
en aan zich te binden. Voor nieuwe doelgroepen moeten nieuwe wegen worden bewandeld. De online-
wereld maakt daar deel van uit. COVID-19 bracht de zichtbaarheid én de beschikbaarheid van de culturele 
sector online in een stroomversnelling. Het publiek kwam niet meer naar de zaal, dus moesten wij naar het 
publiek toe. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest is in deze periode succesvol geweest met tal van 
initiatieven. Het vaste voornemen is nu dat het orkest die online-aanwezigheid gaat versterken en uitbouwen 
en blijvend een hybride programma, waarin een online en offline concertaanbod naast elkaar bestaan en 
elkaar aanvullen en versterken, gaat aanbieden.  
 
De noodzakelijke stap naar het online bereiken van het publiek bleek goed aan te sluiten bij het innovatieve 
karakter van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Enerzijds is 2020 gebruikt voor een digitale 
optimalisatie. Anderzijds zijn de eerste stappen gezet in de online-transformatie. Met hulp van Marco 
Derksen, strategisch adviseur over digitale transformatie, werd een basis gelegd voor een duurzame online-
strategie die de komende jaren verder ontwikkeld wordt.  
 
Voor de zaal zelf streven we naar marketing-gedreven producties om blijvende verbinding te krijgen met een 
nieuwe achterban. Daarom kwamen we in maart met een nieuwe opzet van Core Classics. In het najaar 

Online publieksresultaten
aantal act. gebruikers aantal act. gebruikers

TV registraties (Medici.tv) 10 322.000 2 12.000
Radio registraties 15 905.000 23 1.140.000
Online registraties 48 3.113.214 0 0
Totaal 73 4.340.214 25 1.152.000

2020 2019
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hebben we met spoken word artist Y.M.P. het cross-overconcert To Be ontwikkeld dat nieuwe Rotterdamse 
doelgroepen naar de Doelen trok. 
 
Groot bereik 
Onze Ode an die Freude ging in maart 2020 wereldwijd viraal. Vanuit hun huiskamers staken onze musici de 
kijkers en luisteraars een hart onder de riem, en bereikten daarmee wereldwijd een publiek van vele 
miljoenen: alleen al op YouTube werd de video meer dan drie miljoen keer bekeken. Diverse 
toonaangevende media schonken aandacht aan de videoproductie: van nationale talkshows als Jinek tot 
internationale mediagiganten als Oprah Winfrey en CNN. De sociale media van het orkest werden ook heel 
druk bezocht. Het bleek een schot in de roos en het was voor het orkest aanleiding genoeg om verder te 
zoeken naar nieuwe manieren om bestaand en potentieel publiek online te bereiken.  
 

 
Facebookbereik in 2020 laat twee pieken zien: de viral video Ode an die Freude en de ‘Beethovenmaand’ 
december met alle 9 symfonieën in online streams. 
 
Vergroten merkkracht  
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest werkt aan de kracht van de eigen merknaam. Die kracht bestaat uit 
drie pijlers: bekendheid, waardering en binding. Met brandingcampagnes wordt bij een potentieel publiek 
aandacht gevraagd voor het orkest. Als de interesse eenmaal is gewekt, wordt ernaar gestreefd de bezoeker 
aan ons te binden op een van de platforms. Daar voorzien we het publiek van informatie die leidt tot meer 
binding met het orkest en de concerten.  
 
Hendrik Beerda meet ieder jaar de merkkracht van culturele organisaties. Uit dit onderzoek blijkt dat het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest zich sterker dan ooit profileert in het totale Nederlandse 
muzieklandschap. Op de ranglijst van populairste muziekgezelschappen staat het Rotterdams 
Philharmonisch nu als tweede symfonieorkest op plaats elf. Maar ook partnerprojecten zoals die met 
Scapino Ballet Rotterdam en Feyenoord geven ons toegang tot nieuw publiek én versterken ons merk. 
Steeds vaker worden we gevraagd als deelname-partner aan lokale en landelijke projecten. 
 
Professionele partners 
Meer dan in de voorgaande jaren was er in 2020 een sterke noodzaak tot professionalisering van de 
bedrijfsvoering en de marketingafdeling. We zijn banden aangegaan met samenwerkingspartners die ons 
waar nodig versterken. Bureau IN10 werd aangetrokken om ons te ondersteunen bij het bepalen van de 
merkessentie en het uitwerken van een campagnestrategie. Voor het optimaliseren van de 
activatiecampagnes is het bureau Raising Results aangetrokken. Online Harvest werd al een aantal jaar als 
online marketingspecialist ingehuurd, maar het afgelopen jaar werd deze samenwerking nog eens extra 
geïntensiveerd om de inzet op online-promotie te optimaliseren. Hiermee heeft het marketingteam een 
aantal belangrijke stappen gezet in het vernieuwen en optimaliseren van de marketingaanpak. In december 
zijn met deze driehoek twee campagnes getest, de eerste rondom de negen symfonieën van Beethoven in 
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het kader van het aanvankelijk verloren gewaande Beethovenjaar. En de tweede rondom het kerst-
musicalprogramma A Musical X-Mas for You. De resultaten van deze campagnes waren zeer succesvol.  
 
Bijna 50.000 (cijfers 26 januari 2021) mensen zagen de Beethoven-symfonieën in de comfortabele omgeving 
van het eigen huis. A Musical X-Mas for You werd ruim 9.200 keer via onze kanalen bekeken en verder nog 
zo’n 140.000 keer via RTV Rijnmond. Het nieuwsbriefbestand groeide met ruim 10 procent. Ook werd er 
royaal gedoneerd: de december-streams brachten samen € 20.000 op. 
 
Resultaten publieksontwikkeling 
In geografisch opzicht is de samenstelling van ons publiek in 2020 nauwelijks te vergelijken met voorgaande 
jaren. Alleen de eerste twee en een halve maand hebben we het normale programma kunnen uitvoeren. 
Gelukkig hebben we na de zomer nog enkele concerten kunnen geven. Verder waren we aangewezen op 
online streams. We moeten constateren dat online publiekscijfers en cijfers over bezoekers in de zaal niet 
met elkaar te vergelijken zijn, en in elk geval niet op één hoop zijn te gooien en dat het aantal live concerten 
in 2020 zo klein was vergeleken met de voorgaande jaren, en dat de concerten die wel doorgingen voor een 
flink deel noodgedwongen zo'n afwijkend karakter hadden vanwege de coronamaatregelen, dat de 
bezoekerscijfers over 2020 alleen met een zeer grote slag om de arm vergeleken kunnen worden met de 
cijfers over andere jaren. Het geeft dus een onvolledig beeld, maar op basis van de daadwerkelijk 
uitgevoerde concerten in de zaal komen we tot onderstaande geografische onderverdeling. 
 
Herkomst bezoekers in de zaal in vergelijking met 2019 - 2017 
 

  2020 2019 2018 2017 

Rotterdam 32% 29% 28% 28% 

Regio Rdam 11% 12% 16% 16% 

Nederland 56% 57% 53% 53% 

Buitenland 1% 2% 3% 3% 
 
Binnen de groep bezoekers uit Rotterdam zoomen we in op klantsegmenten volgens het 
klantsegmentatiemodel Whize (voorheen Mosaic), dat is voorgeschreven door de Gemeente Rotterdam. 
Ook daarvoor geldt dat de resultaten nauwelijks te vergelijken zijn met voorgaande jaren en we dus geen 
goede conclusies kunnen trekken over het publieksbereik. 
 
Whize-segmentatie 2020 
 

WHIZE-groepen in % 
Alle concerten 
2020 

Harry 
Potter Familieconcerten 

Story 
Night/To Be 

Randstedelijke Gemakzoekers 11 17 6 8 

Elitaire Cultuurminnaars 20 14 21 12 

Stadse Alleseters 12 13 16 12 

Actieve Families 11 21 23 7 

Digitale Kijkers 5 7 2 6 

Stedelijke Toekomstbouwers 5 6 3 7 

Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters 5 4 5 5 

Klassieke Kunstliefhebbers 14 4 9 7 

Overig+Onbekend 17 14 15 37 
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Leeftijdsgroepen bezoekers in 2020 
 

Leeftijdsklasse in % Alle concerten 2020 Harry Potter Familieconcerten Story Night/To Be 

0-15 0 0 1 0 

16-25 8 12 1 8 

26-35 13 27 7 11 

36-45 8 13 29 7 

46-55 10 17 9 7 

56-65 12 10 4 8 

> 66 25 3 14 9 

Leeftijd onbekend 24 19 36 50 

 
Bronnen voor alle tabellen: CRM Factory o.b.v. kaartkopers van concerten in de Doelen. Exclusief uitkopen, 
concerten die door derden zijn verkocht, concerten in het Gergiev Festival en concerten buiten de Doelen. 
Regio Rotterdam betreft de gemeenten volgens de richtlijn van de Gemeente Rotterdam. 
 
Online 
Er is een duidelijke groei te zien in online publieksontwikkeling. Zo is het aantal volgers op Facebook 
gestegen met meer dan 50 procent en op Twitter bijna 20 procent.  
 
Ook op de website is een duidelijke ontwikkeling zichtbaar: zowel bij terugkerend als nieuw bezoek. Het 
aantal totale bezoeken is met bijna 5.000 gestegen.  
 

 
 



 

 22

  

 
 
 
Voor de bezoeken van de live concerten zijn er 33.742 bezoeken geweest. Deze waren voor ruim een derde 
afkomstig uit de regio (38 procent). 
 
 

Locatie      

In % Rotterdam regio 
Rotterdam 

rest 
Nederland 

buitenland onbekend 

jan-mrt  25,0% 11,0% 57,0% 1,0% 6,0% 

sept-okt 45,0% 8,0% 34,0% 1,0% 12,0% 

heel 2020 28,0% 10,0% 50,0% 1,0% 11,0% 
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1.6  FINANCIËLE RESULTATEN 
 
De coronacrisis heeft, zoals hiervoor uitgebreid aangegeven, grote gevolgen gehad voor de activiteiten van 
het orkest in 2020. Daardoor pakte de financiële realisatie van het boekjaar 2020 volledig anders uit dan 
oorspronkelijk begroot. De reguliere exploitatie sluit met een tekort van € 1,7 mln. Met behulp van de 
aanvullende steun van het ministerie van OCW van € 2,54 miljoen kan uiteindelijk wel een relatief groot 
positief resultaat van € 1,33 miljoen worden gerealiseerd. De coronacrisis is in 2021 echter nog niet achter 
de rug en het positieve resultaat in 2020 is hard nodig om de financiële problemen de komende jaren het 
hoofd te kunnen blijven bieden. Het ministerie van OCW heeft bij de toekenning van deze extra subsidie 
nadrukkelijk aangegeven dat deze subsidie bedoeld is om het uitvoeren van de reguliere activiteiten mogelijk 
te blijven maken en dat een eventueel overschot uit 2020 bedoeld is om ook in de jaren na 2020 hieraan bij 
te dragen. Daarom is er een bedrag van € 1,8 miljoen gereserveerd voor de komende jaren door dit toe te 
voegen aan de bestemmingsreserve coronaschade.  
Het orkest heeft ook gebruik gemaakt van NOW1 steun in de maanden maart, april en mei. Deze extra steun 
is gebruikt waar hij voor bedoeld is, namelijk het behouden van de werkgelegenheid. Zzp’ers zijn aan het 
werk gehouden, de remplaçanten zijn tot aan de zomer uitbetaald voor de concerten waarvoor ze waren 
ingehuurd, maar die uiteindelijk niet zijn uitgevoerd, en ook enkele Nederlandse solisten en koren zijn 
gedeeltelijk uitbetaald voor geplande maar niet geleverde diensten.  
De omzet bedroeg in 2020 uiteindelijk € 17,0 miljoen tegenover een begrote omzet van € 18,2 miljoen. Het 
eigen vermogen bedroeg € 2,58 miljoen aan het eind van 2020. Op de operationele activiteiten, exclusief de 
extra steun, is een verlies geleden van € 1,7 miljoen.  
 
De eerste resultaten in 2021 zijn hoopgevend, maar de opbrengsten van online streams staan in geen 
verhouding tot de opbrengsten uit concerten voor een live publiek. De online-activiteiten zullen in dat opzicht 
op de korte termijn absoluut geen vervanging kunnen zijn van betaalde live concerten. De online-activiteiten 
zijn een interessante en zeer waardevolle toevoeging om een groter en breder publiek te bereiken en te 
experimenteren met nieuwe formats naast de reguliere concertpraktijk. 
 
In de eerste twee tot drie maanden van 2020 is nog ruim 30 procent van de totale publieksinkomsten op 
jaarbasis gerealiseerd. Met ingang van de eerste lockdown zijn tot aan de zomer de openbare activiteiten 
zeer beperkt uitgevoerd. Er zijn veel activiteiten geannuleerd. Voorts is er stevig gewerkt aan het beperken 
van de kosten, onder andere door het heronderhandelen van contracten met dirigenten en solisten voor het 
najaar. In 2021 is begonnen met het experimenteren met digitale verdienmodellen.  
 
De geplande prestaties zijn door de beperkingen vanwege de coronamaatregelen niet gerealiseerd. Zowel 
het ministerie van OCW als de gemeente Rotterdam hebben aangegeven dat het orkest niet op de geplande 
prestaties zal worden afgerekend.  
 
Het percentage eigen inkomsten was in 2020 21,08 procent (2019: 52,9 procent). Dat is fors lager dan vorig 
jaar en wordt veroorzaakt door het vrijwel volledig wegvallen van de inkomsten uit kaartverkoop, run-outs en 
tournees na half maart 2020. Het percentage schommelt normaal rond de 50 procent.  
 
Het exploitatieresultaat 2020 bedraagt € 1.333.356 positief. Vrijwel het volledige exploitatieresultaat 2020 is 
tezamen met een onttrekking aan de algemene reserve toegevoegd aan de bestemmingsreserve 
coronaschade van € 1.800.000. Daarnaast is er ook een schenking van € 15.000 uit het exploitatieresultaat 
toegevoegd aan de bestemmingsreserve instrumenten. Het boekjaar 2020 begon met een algemene reserve 
van € 498.637 positief en bedraagt per 31 december 2020 € 16.993 positief.  
 
Eigen vermogen  
Het orkest heeft in voorgaande jaren aangegeven een omvang van het eigen vermogen van € 2,5 miljoen 
noodzakelijk te vinden. Het vermogen bedraagt ultimo 2020 € 2,58 miljoen (2019 € 1,25 miljoen), hiervan is 
een belangrijk deel gereserveerd om de coronaschade te bekostigen.  
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Samenstelling van de eigen inkomsten 
De eigen inkomsten bestaan uit de recettes en uitkoopsommen voor run-outs, sponsoring en voorts uit de 
inkomsten uit tournees. De inkomsten uit de tournees fluctueren met de omvang van de buitenlandse 
activiteiten. De 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 manier voor besparingen. Ook 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 2020 was de begeleiding van Georges Bizets opera Carmen voor de Nationale Opera gepland. De 
begeleiding heeft als gevolg van de coronamaatregelen van de overheid geen doorgang kunnen vinden. 
Voor 2021 staat de begeleiding van Kurt Weills opera The Seven Deadly Sins op de planning.  
 
Afrekening Cultuurplanperiode 2017–2020  
In de huidige cultuurperiode 2017–2020 kan het orkest rekenen op een jaarlijkse, in 2020 geïndexeerde, 
subsidie van € 4.383.748 van het ministerie van OCW, en op een subsidie van € 7.125.000 van de 
gemeente Rotterdam. Deze volledige cultuurplanperiode zal in 2021 worden afgerekend.  
 
Cultuurplanperiode 2021-2024  
In 2020 zijn onze aanvragen bij het ministerie van OCW en de gemeente Rotterdam voor de 
cultuurplanperiode 2021-2024 gehonoreerd. Dit betekent dat wij voor de jaren 2021-2024 uit deze periode 
kunnen rekenen op structurele subsidies van € 7.404.000 per jaar van de gemeente Rotterdam (prijspeil 
2021) en van € 4.383.346 (prijspeil 2020) van het ministerie van OCW.  
 
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.  
 
Voornaamste risico’s en onzekerheden  
In 2020 zijn de subsidies van de gemeente Rotterdam en het ministerie van OCW voor de 
cultuurplanperiode 2021–2024 toegekend. Wij hebben verder in 2020 in het kader van de overheidssteun 
voor schade als gevolg van de coronacrisis een aanvullende subsidie ontvangen van € 2.524.200. Voor het 
boekjaar 2021 is in dat kader een extra subsidie toegezegd van € 1.335.700. De grootste onzekerheid is de 
duur van de zeer beperkende coronamaatregelen en de impact daarvan op het functioneren van het orkest. 
Op basis van de huidige verwachtingen ten aanzien van het einde van de maatregelen verwachten wij met 
de nu toegezegde subsidies de periode naar een normale situatie met de reguliere zaalcapaciteit en 
internationale reismogelijkheden te kunnen overbruggen. Voor de jaren daarna verwachten wij dat het wel 
vijf jaar kan duren voordat wij weer op het inkomstenniveau zitten uit recettes, uitkopen en sponsoring van 
voor de coronacrisis. Afhankelijk van deze ontwikkeling en de daarbij behorende programmering verwachten 
wij voor de jaren na 2021 nog wel een tekort (voorlopige schatting: 2 tot 3 miljoen euro tot en met 2025) dat 
onzes inziens echter, mede met steun van de subsidienten, oplosbaar moet zijn. 
 
De in de jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn daarom gebaseerd 
op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.  
 
Begroting 2021  
Het begrotingsjaar 2021 maakt onderdeel uit van de nieuwe cultuurplanperiode 2021-2024. Het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest heeft een begroting voor 2021 gepresenteerd eindigend met een tekort van € 1,2 
miljoen, waarbij reeds rekening is gehouden met de toekenning van een aanvullende subsidie voor 2021 van 
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€ 1,3 miljoen door het ministerie van OCW. Dit tekort van € 1,2 miljoen wordt gedekt uit de in 2020 
gevormde bestemmingsreserve coronaschade. De totale voor 2021 begrote opbrengsten en lasten 
bedragen € 13,3 miljoen. Zie ook paragraaf 1.8 Vooruitblik 2021 en verder. 
 
De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die wereldwijd zijn getroffen om de uitbraak in te 
dammen, beperken onze activiteiten en hebben een zeer grote invloed op de inkomsten van het orkest. Ook 
voor 2021 geldt dat wij maar op zeer beperkte schaal eigen inkomsten kunnen realiseren. Wij verwachten in 
het voorjaar van 2021 nauwelijks recette-inkomsten en ook de opbrengsten uit betaalde streams en donaties 
zijn vooralsnog beperkt. Ook voor het najaar verwachten we dat we nog niet het volledig geplande 
programma kunnen uitvoeren.  
 
Voor de lange termijn maakt het niet marktconform indexeren van de subsidies het lastig voor het orkest om 
de musici marktconforme salarissen te betalen. Dit kan op termijn de kwaliteit van het orkest aantasten.  
 
Risicobeheersing  
Door het orkest worden, evenals voorgaande jaren, de volgende risico’s gesignaleerd, waarbij op 
verschillende onderdelen het afgelopen jaar extra actie is ondernomen:  
 
Allereerst benoemen wij natuurlijk de risico’s en onzekerheden als gevolg van de nog voortdurende 
coronacrisis. Zoals hierboven al opgemerkt heeft de crisis nog vergaande negatieve gevolgen in het eerste 
half jaar van 2021. Bij het schrijven van dit jaarverslag is het nog niet duidelijk wat wij precies kunnen 
verwachten van de tweede helft van het jaar. Voorts verwachten wij dat in de jaren daarna het nog enige tijd 
zal duren voordat het publiek weer in groten getale terugkeert in de concertzaal en dat wij dus nog zeker 
enige jaren nodig zullen hebben om het niveau van eigen inkomsten van vóór de crisis te bereiken. 
 
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. Ondernomen actie: 
diversifiëren in activiteiten gericht op een breder en meer inclusief publieksbereik.  
● Door de snel veranderende markt of veranderende publieksvoorkeuren in de culturele sector is inzicht in 
het meerjarig perspectief beperkt. Ondernomen actie: mede als gevolg van de coronacrisis wordt er zeer 
actief gestuurd op innovatie van de programmering en het ontwikkelen van een duurzaam Digitaal Spoor.  
● Verandering in de toekomstige basisinfrastructuur kan de positie van het orkest beïnvloeden. De 
afhankelijkheid van subsidies vraagt een professionele lobby richting subsidieverstrekkers. Aandachtspunt, 
geen nadere actie ondernomen. 
● Op de lange termijn kan reputatieschade ontstaan als we onvoldoende rekening houden met wensen van 
publiek en stakeholders. Daarom 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. Aandachtspunt, geen nadere actie ondernomen. 
 
Domein Governance  
● De mate waarin de leden van de tweehoofdige directie in staat zijn elkaar te vervangen als een van beiden 
onverhoopt uitvalt. Ondernomen actie: de Raad van Toezicht heeft een nieuwe directiestructuur vastgesteld 
met een hernieuwde meer uitgebalanceerde taakverdeling tussen de algemeen en de zakelijk directeur en 
een vernieuwd directiereglement, die tezamen meer continuïteit waarborgen. 
● 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. Aandachtspunt, geen nadere actie ondernomen. 
● Het ontbreken van een dashboard met managementinformatie kan veroorzaken dat de directie en de Raad 
van Toezicht te laat worden geïnformeerd over afwijkende resultaten. In voorbereiding. 
● De bestaande organisatiestructuur en werkprocessen passen niet goed bij de noodzakelijke wendbaarheid 
en weerbaarheid die de coronacrisis van een moderne kunstinstelling vraagt. Ondernomen actie: in het 
boekjaar is een herstructurering van de staf voorbereid, die begin 2021 wordt geïmplementeerd, waarmee 
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werkprocessen beter gereguleerd worden en een heldere organisatiestructuur zichtbaar wordt. Die sluit 
beter aan op de praktijk en de aanwezige capaciteiten in het team.  
 
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. Ondernomen actie: mede als gevolg van de coronacrisis was er in het 
boekjaar 2020 meer ruimte om expliciet aandacht te richten op verandering en innovatie. Er is actief ingezet 
op het verder ontwikkelen van een Digitaal Spoor, dat ook na de crisis een belangrijke rode draad zal blijven 
in het artistieke beleid.  
● Een te groot verloop in de organisatie kan het risico veroorzaken dat vitale kennis van de primaire 
processen verloren gaat. Voortdurend aandachtspunt. 
 
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.  
● Een wereldwijde pandemie.  
 
De continuering van de subsidies wordt geborgd door het uitvoeren van symfonische muziek op het hoogste 
niveau voor een groot en breed samengesteld publiek. 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. Ten eerste de inkomsten van de 
concerten in de Doelen. Ten tweede de concerten elders in Nederland en ten derde de optredens in het 
buitenland. Dat steeds 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.  
 
Voor de planning van activiteiten en musici wordt gebruik gemaakt van geavanceerde software, die ons in 
staat stelt dit ingewikkelde planningsproces goed te beheersen en de productiviteit en inzet van mensen te 
optimaliseren. 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.  
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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. 
De liquiditeitsratio is gestegen van 0,98 eind 2019 naar 1,67 eind 2020 door de verkoop van de 
beleggingsportefeuille en het goede resultaat in 2020. De solvabiliteit gedefinieerd als eigen vermogen 
gedeeld door de totale passiva is gestegen van 24% naar 34%. Het weerstandsvermogen gedefinieerd als 
eigen vermogen gedeeld door de totale baten is gestegen van 7% naar 15%. 
 
Investeringen en financiering  
Om de uitdagingen van de komende cultuurplanperiode adequaat tegemoet te kunnen treden zullen we in 
2021, evenals in 2020, verder investeren in de automatisering.  
 
Beleggingsbeleid  
In september 2020 heeft het orkest de in de loop van 2013 voor de lange termijn aangekochte portefeuille 
vastrentende obligaties verkocht. De doelstelling om het gemiddelde rendement over meerdere jaren te 
vergroten is gerealiseerd. De portefeuille had een laag risicoprofiel en als primair doel de dekking van de 
geldontwaarding. Vanaf de start in april 2013 tot en met de verkoop in september 2020 is met deze 
portefeuille een rendement behaald van 11,23 procent. Dat is gemiddeld ruim 1,6 procent per jaar.  
 
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 alsmede de 
inkomsten van particuliere mecenassen en nalatenschappen. Via jaarlijkse garantstellingen aan het orkest 
worden de gelden op aanvraag voor het orkest beschikbaar gemaakt. De resultaten van de stichting 
Rotterdams Philharmonisch Fonds maken een stabiele steun aan de organisatie mogelijk. 
 
Voor het Gergiev Festival vindt er organisatorische ondersteuning plaats. Verder treedt het orkest tegen 
markttarieven op tijdens dat festival. Het Rotterdam Philharmonic Festival speelt een belangrijke rol voor het 
orkest bij de start van het seizoen. In 2020 is het Festival, dat dit jaar zijn 25e jubileum zou vieren, echter 
vanwege de coronacrisis geannuleerd. 
 
Bijzondere gebeurtenissen  
Los van de enorme impact van de coronacrisis op de werkzaamheden van het orkest, is er verder geen 
sprake van bijzondere gebeurtenissen waarmee in de jaarrekening rekening moet worden gehouden. 
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1.7  BESTUUR EN ORGANISATIE 
 
Bestuur en organisatie in een jaar vol aanpassingen  
 
Organisatie  
In december 2019 hebben wij een ervaren directeur (Jaap Lampe) met een bewezen track-record in de 
culturele sector weten aan te trekken voor het ad interim vervullen van de functie van zakelijk directeur. 
Deze interim-directeur wist zich snel in te werken. Zo kon hij de diverse taken meteen adequaat oppakken 
en daadwerkelijk de functie van zakelijk directeur op het gewenste niveau waarnemen. Dit zorgde voor 
verlichting voor de algemeen directeur. Een goed op elkaar ingespeeld directieteam bracht ons het 
afgelopen jaar veel rendement. Zeker in een door een pandemie beheerst crisisjaar heeft het ons goed 
geholpen te kunnen werken met twee directeuren. Het maakte het mogelijk de werklast te verdelen en de 
slagvaardigheid te vergroten. Verder heeft het aantrekken van een ervaren interim-senior marketeer gezorgd 
voor nieuwe, verfrissende campagnes voor met name online concerten, alsmede voor de blijvende 
zichtbaarheid van ons orkest nu wij met ons allen voornamelijk ‘thuis zaten’.  
 
Onder druk van alle wijzigingen als gevolg van de COVID-19-crisis bleek dat onze interne werkprocessen en 
de bijbehorende staforganisatie onvoldoende efficiënt en logisch zijn ingericht. Daarnaast stelden we vast 
dat we de afgelopen jaren de in de begroting beschikbare formatie en het budget voor de staf structureel 
hebben overschreden. Deze beide waarnemingen dwongen ons om opnieuw kritisch te kijken naar de 
interne werkprocessen en de bijbehorende staforganisatie.  
 
Dit leidde ertoe dat de directie met HR&O na de zomer in een intensief proces, en in overleg met de OR, een 
plan heeft opgesteld voor de herstructurering van de staforganisatie. Dit resulteerde begin december in een 
formele adviesaanvraag bij de OR. Begin 2021 verwachten wij van de OR een advies, zodat wij ons kunnen 
gaan richten op de uitvoering ervan. Bij het schrijven van dit verslag hebben wij inmiddels de nodige stappen 
in de goede richting gezet. 
 
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 
Ook in 2020 waren er op personeelsbeleid drie doorlopen prioriteiten, te weten: duurzame inzetbaarheid, 
seniorenbeleid, en diversiteit en inclusie. Tegelijkertijd waren twee grote actuele onderwerpen bepalend voor 
de personeelsagenda in 2020, namelijk: de coronacrisis en de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans). 
 
Meteen vanaf het begin vereiste de coronacrisis aandacht voor thuiswerkbeleid en een veiligheidsprotocol 
voor werken en spelen in een anderhalvemeter-samenleving. Het uitwerken van zo’n protocol kost tijd en 
was bovendien voortdurend onderhevig aan aanpassingen. Met een uiteindelijk goed en veilig protocol 
kregen we dispensatie en konden wij als (aangepast) orkest blijven repeteren en spelen op het podium in de 
Grote Zaal van de Doelen. Aldus bleven we zichtbaar voor ons vaste publiek én voor grote groepen nieuw 
publiek en hielden we het samenspel tussen de musici op niveau.  
 
Daarnaast heeft de zoals gezegd de WAB ons beziggehouden. De arbeidsvoorwaarden van het grote aantal 
remplaçanten dat jaarlijks voor ons speelt moesten volledig omgevormd worden naar die van onze vaste 
musici. De ingewikkelde urenberekeningen en de toepassing van onze CAO hebben voor een groot deel 
onze agenda bepaald. 
 
Ondanks deze twee grote dossiers hebben we ook aandacht besteed aan onze eerdergenoemde 
beleidsprioriteiten; zie hieronder. 
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Onboarding  
Vorig jaar zijn we begonnen met een onboardingbeleid; beleid gericht op het goed laten landen in de 
organisatie van nieuwe medewerkers. Dit jaar werkten we aan de uitbreiding ervan en eind 2021 willen we 
het professioneel hebben neergezet. Het is een proces waarbij de nieuwe medewerkers kennis krijgen van 
hun rol, hun team en de organisatie. Het doel is dat zij zich meteen onderdeel gaan voelen van onze 
organisatie en een actieve bijdrage kunnen leveren. Het gaat om het proces waarbij 'nieuwkomers' 
begeleiding krijgen om gauw en op een prettige manier geïntegreerde, bevlogen en productieve 
medewerkers te worden. Naar verwachting zal de genoemde herstructurering, waarbij lijnverantwoordelijken 
de onboarding in hun takenpakket krijgen, daaraan bijdragen.  
 
Duurzame inzetbaarheid  
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest onderkent de fysieke en mentale belasting van de musici. Het is 
helaas een gegeven dat professionele musici fysieke klachten kunnen ontwikkelen als gevolg van het 
bespelen van hun instrument en dat vervolgens de ervaren pijn hun speelcapaciteit beïnvloedt. Naast die 
fysiologische oorzaken blijkt stress een duidelijke factor te zijn bij het ontstaan van fysieke klachten bij 
musici. Er waren dit jaar aanzienlijk minder klachten, mogelijk omdat er minder continu gespeeld is. Het 
samenwerkingsverband met sportpsycholoog Rico Schuijers is gecontinueerd. Hij instrueert musici tijdens 
zijn workshops over focus en aandacht. Verder hebben we voor de stafmedewerkers een traject ingezet om 
duurzaam thuis te kunnen werken. Om dat prettig en arbo-verantwoord te kunnen doen, werden de 
thuiswerkers begeleid door een fysiotherapeut en een ergonomiecoach.  
 
Seniorenbeleid  
Eerder al sloegen we als directie, HR&O en OR de handen ineen om structureel meer te doen aan de 
versoepeling van de arbeidsvoorwaarden. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan uren en inzet voor 
de senioren in onze organisatie. Met het opschuiven van de AOW-leeftijd wordt het voor musici noodzakelijk 
om langer topfit te blijven. Het doel is natuurlijk om zoveel mogelijk mensen veilig en plezierig de eindstreep 
te laten halen. Met het nieuwe pensioenstelsel in het achterhoofd kijken we al wel naar het vroegpensioen, 
de RVU en het verlofsparen. Daartoe hebben wij webinars gevolgd en zijn wij hierover met de OR in gesprek 
gegaan. Een beleidsstuk over het seniorenbeleid stond voor 2020 op de agenda, maar moest door alle 
actuele gebeurtenissen wijken. In 2021 gaan we verder met de uitwerking hiervan  
 
Diversiteit en Inclusie  
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest past de Code Diversiteit & Inclusie toe.  
 
Personeel  
Wij zijn weliswaar het Rotterdams Philharmonisch, maar we zijn toch ook een internationaal orkest met een 
grote diversiteit aan nationaliteiten. Dat geldt evenzeer voor de solisten en dirigenten met wie we werken. Dit 
jaar was er helaas geen mogelijkheid voor proefspelen, waardoor we geen nieuwe (internationale) musici 
hebben kunnen aantrekken. Onze selectiecommissie voor de sollicitatieprocedures van de 
kantoormedewerkers is dusdanig divers en we werken met zulke objectieve kwalificaties, dat er minimale 
kans is op vooroordelen over sekse, leeftijd, culturele achtergrond en dergelijke. Wij betreuren het wel zeer 
dat zich voornamelijk kandidaten vanuit de westerse cultuur aandienen. Onze corebusiness is toch nog altijd 
de symfonische canon, die westers erfgoed is. Die staat begrijpelijkerwijs traditioneel meer in de 
belangstelling van mensen met een westers culturele achtergrond. Talentontwikkeling en educatie zijn onze 
belangrijkste instrumenten die bijdragen aan een meer inclusieve sector.  
 
Wij zetten ons actief in om interesse te wekken bij mensen met een niet-westerse achtergrond om bij ons te 
komen werken. Tot nu toe lukt dit het best bij stagiairs en net afgestudeerden.  
 
Samenwerking aangegaan met RCB-organisaties 
In het laatste kwartaal van dit jaar is er een werkgroep begonnen waarin medewerkers van de Rotterdamse 
Culturele Basis (RCB) zitting hebben. Het gaat om een diversiteit aan stafleden van HR, Finance en 
Educatie. Voor onze organisatie neemt de Manager HR&O hieraan deel. De geagendeerde onderwerpen in 
dit gremium zijn:  
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 leerwerktrajecten en stageplekken; 
 talentpool en uitruil medewerkers; 
 vrijwilligersbeleid; 
 werkervaringsplekken en maatschappelijke thema’s 

 
Het doel is om met elkaar veel meer samen te werken op deze onderwerpen. We streven naar een 
gezamenlijk aanbod van bijvoorbeeld stageplaatsen, leerwerktrajecten en de vrijwilligers- en talentenpool. 
We voelen een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid waar betrokkenen, opleidingsinstituten, 
maar ook wij zelf als organisaties profijt van kunnen hebben. Een en ander hebben we als veelbelovend 
initiatief bestempeld.  
 
De man-vrouwverdeling en de leeftijdsopbouw in orkest en staf was in 2020 opnieuw evenwichtig, zoals blijkt 
uit onderstaande tabellen.  
  

  Orkest Staf 

Vrouw 44% 55% 

Man  56% 45% 

 

 
De Raad van Toezicht bestaat uit vier mannen en drie vrouwen in de leeftijd van 41–67 jaar.  
 
Programma en publiek  
Naast het belang van diversiteit en inclusie binnen de organisatie onderkent het orkest ook het belang van 
diversiteit en inclusie in het artistieke programma en het publiekbereik. Zie daarvoor elders in dit verslag. 
 
Partners  
We werken samen met veel partners in Rotterdam en elders, en dat zowel binnen als buiten het 
muziekdomein. Bij de ontwikkeling van nieuwe proposities voor nieuwe doelgroepen werken we samen met 
partners uit diezelfde doelgroepen. Ook selecteren we relevante partners die ons kunnen helpen met het 
verbreden van ons publieksbereik, zoals bij educatie.  
 
Werkdruk  
2020 had het jaar moeten zijn waarin we het effect hadden kunnen zien van de in 2019 doorgevoerde 
verlaging van de speelnorm voor de musici en dus verlaging van de werkdruk. Ook hier gooide COVID-19 
echter roet in het eten. De speelschema’s, urenindeling en weekprogrammeringen wisselden voortdurend. 
Er moest worden gewerkt vanuit huis en in veel kleinere producties, er is nauwelijks tot niet gereisd en ook 
avond- en weekendconcerten stonden weinig op de agenda. De werkdruk werd dan ook heel anders 
ervaren, omdat alles nu eenmaal anders was en ging voor de musici meer over: te lang gedwongen thuis 
zitten, te weinig samenspelen en daarmee kwaliteit verliezen en de voortdurende onrust rond het op het 
laatst moment wijzigen van speelrooster. Bij de musici is vanwege de kleinere speelbezettingen al met al 
veel druk weggenomen door de forse vermindering van het aantal speeluren en de programma’s. 
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Voor de stafleden was het een pittig jaar. De stafleden kregen er veel extra werk bij door de afhandeling van 
een gecancelde tournee, het uit de grond stampen van een online-programma met bijbehorende marketing 
en publiciteit, het heronderhandelen van contracten met dirigenten en solisten, enzovoort. Thuis kantoor 
houden vroeg nogal wat aan flexibiliteit van onze mensen. Altijd en overal werd er gewerkt. Soms ondanks 
gebrek aan echt geschikte ruimte en met de noodzakelijke extra aandacht voor de kinderen die thuisbleven 
van school. Tijd om te wennen was er niet, want de organisatie moest blijven draaien en we moesten 
zichtbaar blijven. Waar dat mogelijk was deden we thuiswerkaanpassingen en steeds hielden we elkaar op 
de hoogte. In 2021 zullen we de ontwikkelingen rond thuiswerken op de voet volgen, waarna we opnieuw 
kunnen zien hoe het staat met de werkdruk. Toch kunnen we, ondanks alles, qua output terugkijken op een 
positief jaar.  
 
Cultuurtraject  
In 2019 zijn we heel concreet een verbetertraject ingegaan voor de bestaande cultuur. Die heeft een scope 
van vijf jaar en in 2020 hebben we dat traject met medewerking van een extern bureau consequent 
doorgezet. Normen en waarden moeten een eenduidige uitleg hebben om alle medewerkers een prettige en 
veilige cultuur binnen de organisatie te kunnen bieden. We werken vooral aan de volgende twee trajecten: 

 een feedbackprogramma voor alle medewerkers die daar behoefte aan hebben. Het wordt 
uitgevoerd door een extern bureau. Deze trainingen gaan onder andere over het elkaar aanspreken 
op gedrag;  

 een cultuurveranderingstraject voor zowel stafleden als musici waarin de focus ligt bij persoonlijk 
leiderschap. Het nemen van de eigen verantwoordelijkheid staat daarbij centraal.  

 
FTE en formatie orkest  
De volgens de begroting beschikbare formatie voor het orkest bedraagt 92 fte. Aan het eind van 2020 was 
het aantal musici in vaste dienst 89,90 fte ten opzichte van 92,15 fte in 2019. Dit is een kleine afname. Deze 
afname is veroorzaakt doordat we helaas geen proefspelen konden organiseren: de kandidaten hadden te 
maken met reisbeperkingen. Daardoor hebben wij geen nieuwe musici aan ons kunnen binden.  
 
Het contract met een nieuwe aanvoerder cello voorziet erin dat die in augustus 2021 bij ons gaat beginnen. 
Verder hebben we een aantal tijdelijke contracten kunnen omzetten naar vaste dienstverbanden. Zo kunnen 
we nieuwe talenten laten doorgroeien. Voorts ging één celliste met pensioen. Voor het jaar 2021 staat 
inmiddels een aantal proefspelen gepland. 
 
Salarispositie  
Met het oog op de looptijd van de Bijzondere Arbeidsvoorwaarden Musici (BAM) hadden wij in 2020 opnieuw 
met de bonden en de OR om de tafel gemoeten. We hebben dit door toedoen van de crisis uitgesteld naar 
februari 2021. De BAM heeft effect met terugwerkende kracht en om die reden vonden we het uitstel 
acceptabel. Voorts bekijken we de mogelijkheden om een gezamenlijke rechtspositieregeling te organiseren 
voor orkest en staf, in overeenstemming met onze wens om tot een goede harmonisering van 
arbeidsvoorwaarden te komen.  
 
Salariëring/arbeidsvoorwaarden  
Ook dit jaar zijn wij meegegaan met een landelijke salarisstijging van 1,5 procent per 1 juli voor zowel musici 
als staf. De eindejaarsuitkering is verhoogd met 100 euro.  
 
Loopbaan- en ontwikkelgesprekken  
Wij begeleiden onze medewerkers bij ontwikkelvragen. De coachingstrajecten zijn populair, net als de 
trainingen en opleidingen. Het aantal aanmeldingen neemt toe. Ook werden er loopbaan-adviesgesprekken 
gevoerd. De samenwerking met het SFPK (Sociaal Fonds Podium Kunsten) is blijvend zinvol: zij steunen het 
merendeel van de gedane aanvragen. Deze positieve ontwikkelingen zetten zich nog altijd voort. Het aantal 
medewerkers dat zich uit zichzelf aanmeldt stijgt. Ook de groepsontwikkeling wint aan populariteit, waardoor 
het nemen van (groeps)verantwoordelijkheid op gang komt. In onze optiek is dat de gewenste, juiste richting. 
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1.8  TERUGBLIK CULTUURPLANPERIODE 2017 – 2020 
 
In de Cultuurplanperiode 2017 – 2020 hebben we met succes aan vijf ambities gewerkt. 
 
Artistieke vernieuwing en het bereiken van een groter, meer divers publiek 

 We hebben concertformules (door)ontwikkeld gericht op publieksgroepen voor wie symfonische 
muziek geen vanzelfsprekendheid is. We introduceerden Musical Meets Opera, Multi Symphonic en 
concerten gericht op mensen met een specifieke culturele achtergrond, zoals Brasil Sinfônico en 
Arabic Symphonic Night. Bij dit laatste concert zat meer dan 60% nieuw publiek in de zaal met een 
niet-westerse culturele achtergrond. Ook gingen we door met de succesvolle filmconcerten en Core 
Classics, gericht op jongere publieksgroepen. Bij Harry Potter in Concert was bijna 60% van de 
bezoekers jonger dan 50, een relatief hoog percentage. 

 Sinds 2017 werken we samen met digitaal televisiekanaal Medici TV. Met hen produceerden we 
jaarlijks drie à vier livestreams, die wereldwijd in meer dan zeventig landen bekeken werden. 

 De samenwerking met onder andere AVROTROS en NTR werd geïntensiveerd. Alleen al in 2018 
was het orkest meer dan 25 keer te horen op radio 4. 

 In het coronajaar 2020 hebben we sterk ingezet op online aanwezigheid, waarmee we een groot 
nieuw publiek hebben bereikt. Zodra we weer publiek in de zaal kunnen ontvangen proberen we 
vanzelfsprekend een deel van dit publiek ook naar de zaal te lokken. 

  
Het borgen van kwaliteit en versterken van onze internationale positie 

 In september 2018 volgde Lahav Shani Yannick Nézet-Séguin op als chef-dirigent. De stilistische 
veelzijdigheid van Shani past uitstekend bij de artistieke ambities van het orkest. We wisten Nézet-
Séguin als eredirigent te behouden voor het orkest. Zijn 6cd-box met hoogtepunten uit zijn 10 jaren 
als chef-dirigent won in 2018 de Edison Publieksprijs. Valery Gergiev bleef als eredirigent verbonden 
aan het orkest. We speelden met uitzonderlijke solisten als Janine Jansen, Martha Argerich en 
Daniel Barenboim. 

 Met het oog op artistieke kwaliteit én goed werkgeverschap verschoven we orkestcapaciteit van de 
flexibele schil naar onze vaste orkestformatie, die daarmee op 97 fte komt, waarvan we voorlopig 
niet meer dan 92 fte invullen. Ook is de werkweek van musici teruggebracht van 37 uur naar 36 uur. 
Deze maatregelen geven onze musici ruimte om te rouleren tijdens intensieve producties. Dit geeft 
ze meer rust, wat hun gezondheid en spelniveau bevordert. 

 We maakten succesvolle tournees langs de prestigieuze podia van Europa, Azië en continueerden 
onze residentie in Parijs. 

  
Het vergroten van onze meerwaarde voor stad en land 

 In 2018 vierde het Rotterdams Philharmonisch Orkest zijn honderdste verjaardag met de stad. 
Onder de noemer ‘Wijk in de Zaal’ waren tijdens elk concert honderd Rotterdammers uit steeds een 
andere wijk bij ons te gast. Ook stonden overal in de stad onze luisterstoelen, van Centraal Station 
tot winkelcentrum Zuidplein. Op een zonovergoten zomerdag vierden we ons jubileum met een 
muziekfeest voor alle Rotterdammers. Na een dag vol optredens op het buitenpodium genoten 
duizenden mensen van ons jubileumconcert met dirigent Nézet-Séguin en wereldster Joyce 
DiDonato op een groot scherm op het Schouwburgplein. 

 Om snel en flexibel in te kunnen spelen op de wensen van nieuwe publieksgroepen en zakelijke 
relaties, hebben we de Rotterdam Philharmonic Banda opgericht. Dit hit & run-ensemble van musici 
uit ons orkest speelt in wisselende samenstelling bij de meest uiteenlopende activiteiten. Zo speelde 
de Banda bij de doop van het schip Vox Amalia door koningin Maxima, het Rotterdamse 
Havendiner, de Dies Natalis van de Erasmus Universiteit en op het Sodade Festival voor 
Kaapverdische Muziek. 

 Voor de zakelijke markt hebben we ons innovatieteam Business CreAtions opgericht, waarmee we 
in samenwerking met andere organisaties formats bedenken voor de zakelijke markt. Een voorbeeld 
is Meesterlijk, een conferentie in Rotterdam rond het thema vakmanschap voor het Openbaar 
Ministerie. 

 In het coronajaar 2020 hebben we de ontstane ruimte in de programmering gebruikt om nog 
nadrukkelijke verbindingen aan te gaan in de stad met samenwerkingen met o.a. Scapino Ballet 
Rotterdam, Feyenoord en verschillende zorgcentra en ziekenhuizen in het project Hart in Hart. 
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Het versterken en uitbreiden van educatie en talentontwikkeling 
 In 2017-2020 bezochten jaarlijks circa 25.000 kinderen een educatieactiviteit op school of in de 

concertzaal. Er liepen dertien masterstudenten van Codarts stage in het orkest en sinds 2018 bieden 
we getalenteerde jonge dirigenten de kans twee seizoenen als assistent met het orkest te werken. 

 We ontwikkelden een plan voor een Internationale Orkestacademie, dat we de komende jaren 
uitvoeren. 

 Op kantoor werkten we met stagiairs Marketing en HR. Studenten van de Erasmus Universiteit 
deden onderzoek naar onboarding en young professionals van Unilever ontwikkelden een voorstel 
voor de inrichting van een nieuwe afdeling Sales en Marketing. 

  
Een stabiele organisatie met een stevig zakelijk fundament 

 We hebben een tweehoofdig directiemodel geïmplementeerd, met een algemeen directeur, die 
tevens artistiek directeur is, en een zakelijk directeur. De algemeen directeur zorgt met de 
programmeur voor het artistieke beleid, in nauwe samenwerking met de artistieke commissie, 
CreAtions en marketing. De zakelijk directeur is verantwoordelijk voor het zakelijk beleid en stuurt 
o.a. op vergroting van de publieksinkomsten en inkomsten uit fondsen, corporate partnerships en 
particuliere relaties. 

 We hebben verschillende bedrijfsprocessen doorgelicht en dat heeft geleid tot en nieuwe 
organisatiestructuur van de staf die het orkest meer wendbaar en weerbaar maakt en ons daarmee 
in staat stelt nog beter te reageren op de externe verandering om ons heen. De uitwerking en 
implementatie van deze nieuwe structuur vindt plaats in het vroege voorjaar van 2021. 

 
 
Afrekening Cultuurplanperiode 2017 – 2020 
In onderstaand gecomprimeerd overzicht hebben wij enkele kengetallen voor de Cultuurplanperiode 2017 – 
2020 bij elkaar gebracht. 
 

  2017 2018 2019 2020 
Eigen inkomsten  €        5.164.635   €        6.814.335   €   5.991.937   €   2.425.742  
Subsidie  €      11.199.701   €      11.185.882   € 11.334.394   € 14.556.703  
Totaal  €      16.364.336   €      18.000.217   € 17.326.331   € 16.982.445  
Lasten  €      16.356.621   €      18.079.741   € 17.699.357   € 15.649.089  
Resultaat  €               7.715   €            -79.524   €     -373.026   €   1.333.356  
          
Concerten                      144                       172                  162                    57  
Bezoekers               166.665                186.448           156.964             46.460  

 
NB: 2018 was een jubileumjaar waarin het 100-jarig bestaan van het orkest werd gevierd met veel extra 
activiteiten 
 
Over de hele cultuurplanperiode is een positief financieel resultaat gerealiseerd van € 888.521 en hebben wij 
met 535 concerten een totaal bezoekersaantal gerealiseerd van 556.537. Deze totaalcijfers worden echter 
ernstig ‘verkleurd’ door de onvergelijkbare resultaten uit het coronajaar 2020, waarin de normale 
prestatieafspraken door de beperkende coronamaatregelen niet zijn gehaald en waarin desondanks door 
overheidssteun een groot batig saldo is gerealiseerd. Dat batig saldo wordt in overleg met de subsidiënten 
bestemd om ook in 2021 en de jaren daarna coronaschade te beperken. 
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1.9  VOORUITBLIK OP 2021 EN VERDER… 
 
Het nieuwe Kunstenplan 2021-2024 begint midden in de tweede lockdown van de coronapandemie. 
Daardoor hebben we in 2020 geleerd te leven bij de week en zeer wendbaar en flexibel te reageren op de 
(on)mogelijkheden van het moment. Bij het schrijven van deze vooruitblik (maart 2021) zijn de vooruitzichten 
echter helaas nog steeds zeer onduidelijk en onvoorspelbaar.  
 
Door steun van de overheid en door snel ingrijpen en aanpassen bij en van onze activiteiten en uitgaven, 
sluiten we het boekjaar 2020 af met een groot positief saldo. We hebben recent echter een bijgesteld 
meerjarenplan gemaakt. Dat laat zien dat we, ondanks extra steun van de overheid in 2021, de komende 
jaren 2 tot 3 miljoen euro te kort gaan komen om onze oorspronkelijke artistieke ambities waar te maken. 
Het batig saldo in 2020 is daarom heel hard nodig om internationaal op niveau te blijven. 
 
Voor 2021 verwachten we op dit moment dat wij pas na de zomer weer kunnen optreden voor betalend 
publiek. Tot die tijd zijn we aangewezen op het opnemen van activiteiten en de registraties daarvan tegen 
betaling te streamen op onze platforms. De praktijk wijst uit dat de opbrengsten uit streamingdiensten een 
fractie zijn van de normale opbrengsten uit recettes. Het is goed om online actief te zijn, ons gezicht te laten 
zien en in contact te blijven met onze stakeholders en tegelijkertijd een nieuw publiek aan te boren. Maar de 
hoop is toch vooral gevestigd op weer mogen spelen voor publiek. Heden gaan we uit van een nieuwe 
aanvang met publiek na de zomer van 2021, zij het dan nog wel voor een beperkte zaalcapaciteit. 
 
Voor het publieksbereik verwachten wij dat wij drie tot vijf jaar nodig hebben om weer op het 
bezoekersaantal te komen dat we vlak voor de pandemie realiseerden. Een deel van ons oudere publiek 
keert misschien niet meer of minder vaak terug. Verder verwachten we dat er bezoekers zijn die door de 
economische recessie minder te besteden hebben. Bovendien zal het automatisme van het kopen van 
abonnementen en kaarten deels verdwenen zijn. We gaan dan ook een intensieve marketingstrategie 
ontwikkelen om ons publiek weer terug te winnen.  
 
Ook zal het enige jaren vergen voor we de fondsenwerving weer op peil hebben. Want enkele van de 
bedrijven die ons al jaren steunen zijn hard geraakt door de crisis en hebben hun steun voorlopig moeten 
verminderen of zelfs stopgezet. Bovendien vragen nu veel culturele instellingen extra steun aan bij dezelfde 
vermogensfondsen. Dus ook daar wordt de spoeling dunner. 
 
Dit alles laat echter onverlet dat de artistieke drang van het orkest onverminderd groot is. We kunnen niet 
wachten om weer te kunnen spelen voor publiek. En er zijn ook andere gunstige ontwikkelingen te 
bespeuren. De nieuwe wegen die we zijn ingeslagen (online, andere concertformats, nieuwe 
samenwerkingen) prikkelen de fantasie. Dit gaan we zeker ook de komende jaren blijvend onderzoeken. Nu 
al bijvoorbeeld hebben we ruimte gemaakt voor een programmamanager Digitaal Spoor, die in nauwe 
samenwerking met de afdeling marketing onze digitale activiteiten verder zal gaan uitbouwen. 
 
De crisis die ons is overkomen, is ook een les geweest. Zowel artistiek-inhoudelijk als organisatorisch. 
Daarom hebben we de crisistijd gebruikt om de staf en de bestaande werkprocessen onder de loep te 
nemen, te moderniseren en efficiënter in te richten. Daardoor zijn we nu wendbaarder en kunnen we de 
uitdagingen die de komende jaren op ons pad komen beter aan. 
 
We zullen ons artistieke plannen voor de komende jaren aanpassen aan wat er op zowel de korte als de 
lange termijn aan fysieke mogelijkheden zijn voor het orkest. Denk hierbij aan het aantal musici op het 
podium, de benutbare zaalcapaciteit, de reismogelijkheden, enzovoort. Voor een goed beeld daarvan is het 
nu nog te vroeg en is er nog te veel onzeker, maar wij houden de vinger aan de pols. Zodra we meer weten, 
willen we daarover met onze subsidiënten in gesprek gaan. Onze ambities blijven onverminderd groot en 
richten zich steeds op onze gevestigde internationale kwaliteit voor een groot en divers publiek, zowel in de 
zaal als online. Wij blijven daarbij accenten leggen op inclusiviteit, educatie en talentontwikkeling. Bovenal 
richten we ons volhardend op de kracht van een groot internationaal toporkest dat ook in het Kunstenplan 
2021-2024 laat zien dat het een onbetwiste plek in het muziekbestel inneemt. 
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Resumerend 
Op dit moment verwachten wij op de reguliere exploitatie voor 2021 een tekort van circa € 2,5 miljoen. Ook 
voor 2021 heeft het ministerie van OCW een extra aanvullende subsidie toegezegd, en wel van € 1,3 
miljoen. Daarmee loopt het te verwachten tekort terug naar € 1,2 miljoen, dat vervolgens gedekt kan worden 
uit de reservering Coronaschade die wij in het boekjaar 2020 hebben opgebouwd. Voor de jaren 2022 t/m 
2025 verwachten wij in totaliteit een tekort van ruwweg € 2,5 miljoen. Wij gaan er vanuit dat dit geen 
onoverkomelijk probleem gaat worden en dat wij, mede met steun van de subsidiënten, hiervoor een 
oplossing gaan vinden.  
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2.  BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 
 
Terugblik 2020 
De Raad van Toezicht (RvT) is bijzonder trots op de organisatie die onder leiding van directieleden George 
Wiegel en Jaap Lampe met flexibiliteit, innovatie, hard werken en zorg voor ieders gezondheid en veiligheid 
van een moeilijk jaar toch een succes heeft weten te maken en vele, vele mensen heeft weten te bereiken 
en steunen. 
 
Het orkest maakte in 2020 een vliegende start met een sprankelend nieuwjaarsconcert voor de gemeente en 
in februari met de uitvoering van de opera Die Frau ohne Schatten van Richard Strauss. Deze grote 
productie was een doorslaand succes in Rotterdam, Parijs en Dortmund. Niemand kon toen vermoeden dat 
dit ook meteen de laatste tournee van het jaar zou zijn. In maart stond immers nog een grote tournee naar 
de Verenigde Staten op het programma en dat zou niet de laatste tournee in 2020 geweest zijn. Rond de 
geplande vertrekdatum naar New York manifesteerde COVID-19 zich echter meer en meer, ook in 
Nederland. Daarom kon de tournee naar de Verenigde Staten uiteindelijk niet doorgaan en kwamen staf en 
musici van de ene op de andere dag thuis te zitten. Gelukkig zijn zij niet bij de pakken neer gaan zitten en 
heeft vrijwel iedereen direct de schouders eronder gezet. Dat leidde tot het inmiddels beroemde Beethoven 
Negen-filmpje From us, for you dat de hele wereld overging.  
 
Het vormde de opmaat voor heel veel mooie uitvoeringen die het orkest in tijden van corona online zou 
uitbrengen. De musici en de staf hebben zich in 2020 heel flexibel opgesteld – en doen dat nog steeds. Ze 
hebben bij het bedenken en uitvoeren van hun plannen steeds alles aangepast aan de telkens weer 
wijzigende omstandigheden. Met grote inzet is er buiten de gebaande paden gewerkt, wat leidde tot mooie, 
innovatieve en creatieve producties. Tegelijk werd er structureel en constructief gewerkt aan de nodige 
strenge protocollen en processen zodat het orkest klaar was om, zodra dat weer kon en mocht, veilig binnen 
de anderhalve-meter-samenleving te werken. Daartoe is ook steeds overleg gepleegd met andere orkesten, 
de Doelen en natuurlijk met de gemeente Rotterdam en het ministerie van OCW. De minister van OCW en 
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben in juni een werkbezoek afgelegd bij het orkest 
zodat ze in de praktijk kennis konden nemen van de aangepaste werkwijze en de uitwerking van al de 
verschillende steunmaatregelen. 
 
In juni 2020 heeft de RvT Atzo Nicolaï verwelkomd als haar nieuwe voorzitter. Het heeft de leden veel 
verdriet gedaan dat hij zijn functie al heel snel weer moest neerleggen vanwege een ernstige ziekte. Atzo 
Nicolaï is helaas op 19 augustus overleden.  
 
Bijzondere samenwerkingen 
In 2020 is een aantal bijzondere samenwerkingen gerealiseerd. Het orkest heeft onder meer een prachtig 
filmpje gemaakt met het Scapino Ballet Rotterdam. Na de zomer, toen zowel het concertseizoen als de 
eredivisie voetbal weer konden aanvangen, was er een samenwerking met Feyenoord die leidde tot Ready 
to Play. Deze samenwerking is zo goed bevallen dat daar eind 2020 een vervolg aan gegeven is. Verder is 
er samenwerking gezocht met Rotterdamse makers, zoals het concert met en door Y.M.P., een Rotterdamse 
spoken word artist. Dit bracht ook ander publiek naar de Doelen dan het getrouwe publiek, dat overigens ook 
heel verheugd was het orkest weer live te kunnen zien en horen spelen.  
 
Aan het eind van het jaar heeft het orkest het Beethoven-jaar afgesloten door alle negen symfonieën te 
streamen. De eerste acht waren in bijzondere kamermuziekbezettingen opgenomen in de Doelen. De 
Negende met een grote bezetting in de RTM Stage in Ahoy. Ook Hart in Hart, een project om onze muziek 
bij mensen thuis te brengen via online streams, werd eind 2020 gelanceerd. Hiermee bereikte het orkest 
veel mensen die ontzettend hard getroffen zijn door de coronacrisis en voor wie het ook buiten de crisis 
fysiek niet mogelijk is onze concerten te bezoeken. Ondanks COVID-19 heeft ook de samenwerking met het 
label Warner Classics zijn beslag gekregen door de lancering van de eerste cd waarop chef-dirigent Lahav 
Shani dirigeert én soleert. De opnames hiervoor waren al in 2019 afgerond.  
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Het orkest heeft het afgelopen jaar ondanks alle beperkingen steeds van zich laten horen en onophoudelijk 
geprobeerd met symfonische muziek ook een ander publiek te bereiken dan het vaste, bekende, trouwe 
publiek. Het orkest heeft zich bij voortduring ingezet om mensen troost én plezier te brengen in een moeilijke 
periode, een periode die helaas nog voortduurt.  
 
Cultuurplanperiode 2017-2020 
2020 was het laatste jaar van de cultuurplanperiode 2017-2020. De RvT heeft in die periode samen met 
directeur George Wiegel een zakelijk directeur geworven om de tweehoofdige directiestructuur in te vullen. 
Helaas heeft de geworven kandidaat, Olaf Croon, na een relatief korte periode het orkest verlaten. Dat 
betekende dat George Wiegel nogmaals aan beide posities invulling heeft moeten geven. Waar dat mogelijk 
en wenselijk was, heeft de RvT hem met raad en daad bijgestaan. Eind 2019 heeft Jaap Lampe de functie 
ad interim op zich genomen. Mede door de COVID-19-uitbraak is het in 2020 niet gelukt om een vaste 
invulling te geven aan de positie van zakelijk directeur. Daarom zal de directie in samenspraak met de RvT 
in 2021 de werving weer ter hand nemen.  
  
De nieuwe cultuurplanperiode 2021-2024 heeft een aanvang genomen. We weten nu al dat de pandemie 
ook effect zal hebben op de plannen die zijn goedgekeurd en voorgelegd aan de gemeente Rotterdam en 
het ministerie van OCW. En die impact zal verder gaan dan 2021 alleen. Het is een kwestie die de aandacht 
heeft van de directie, maar ook van de RvT. 
 
Vergaderingen RvT 
De RvT had in het boekjaar 2020 vier reguliere vergaderingen en twee strategische bijeenkomsten gepland, 
maar vanwege COVID-19 is er, in verschillende samenstellingen, frequenter overleg geweest tussen de RvT 
en de directie. Via beeld werd geregeld met elkaar vergaderd, maar gelukkig was het nu en dan ook mogelijk 
elkaar in levenden lijve te ontmoeten. Uiteindelijk zijn de RvT en de directie vier keer persoonlijk bij elkaar 
gekomen (waaronder één strategische sessie) en hebben zij nog eens vier keer via het scherm vergaderd. 
Tijdens de (online) bijeenkomsten met de RvT en de directie is gesproken over de algemene gang van 
zaken, over beleidsvoornemens, organisatorische ontwikkelingen, de strategie en de financiële rapportages. 
Hierbij is ook steeds de impact van COVID-19 onderwerp van gesprek geweest, alsmede de snelle 
veranderingen en ontwikkelingen die daarmee samenhangen.  
 
Vergaderingen auditcommissie 
In 2020 stonden vier vergaderingen met de auditcommissie gepland. Maar ook in deze zijn we vaker bij 
elkaar gekomen om met name de directe gevolgen van COVID-19 te bespreken. Verder is vergaderd over 
de regelingen die van overheidswege beschikbaar zijn gesteld en de (mogelijke) aanspraak hierop door het 
orkest. Bovendien hebben de directie, de manager Finance en onafhankelijke accountants besprekingen 
gehad over reguliere onderwerpen. Denk daarbij aan het jaarverslag, de begroting, de managementletter, de 
kwartaalrapportages, en de subsidierelatie met de gemeente Rotterdam en het ministerie van OCW, 
alsmede de financiële relatie met de Doelen. 
 
Zowel door de directie als de RvT is in 2020 aandacht gegeven aan de relatie tussen het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest en het concert- en congresgebouw de Doelen. In de onderlinge vergaderingen komt 
de samenwerking met regelmaat aan de orde. In 2020 kwamen daar de effecten van de coronacrisis op de 
Doelen bij en ging het over de vraag hoe zowel de zaal als het orkest zich in deze moeilijke tijd het beste 
staande kunnen houden. Beide organisaties zijn zeer gemotiveerd de samenwerking waar mogelijk verder te 
blijven verbeteren.  
 
De beide aan het orkest gelieerde organisaties, de Stichting Rotterdam Philharmonic Festival en het 
Rotterdams Philharmonisch Fonds, zijn in de RvT vertegenwoordigd door Maria Hansen en Jacco Visser. Zij 
vertegenwoordigen, naast hun rol als RvT-lid, ook de belangen van de respectievelijke stichtingen.  
 
Code Cultural Governance 
De Code Cultural Governance is een jaarlijks terugkerend onderwerp bij de diverse overleggen tussen de 
RvT en de directie. De overheid verlangt dat de instellingen die door het rijk worden gesubsidieerd zich 
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houden aan de normen voor goed bestuur. De door de sector opgestelde Code Cultural Governance is 
daarbij het uitgangspunt. De RvT onderschrijft deze Code en heeft vastgesteld dat het orkest voldoet aan de 
bepalingen die daarin vastgelegd zijn. In lijn met deze Code vergadert de RvT apart dan wel (rond reguliere 
vergaderingen) besloten zodat essentiële zaken goed voorbereid kunnen worden. Zoals gebruikelijk is het 
functioneren van de directie in de beslotenheid van de RvT besproken en hebben de voorzitter en de 
vicevoorzitter van de RvT gesprekken met beide directieleden gevoerd om de besproken punten en de 
personele invulling door te nemen. Daarbij is ook gesproken over de langere termijn en over de werving van 
een zakelijk directeur. Jaap Lampe vult deze functie momenteel ad interim in. 
 
Overleg met de Ondernemingsraad 
In 2020 hebben twee RvT-leden die zijn benoemd op voordracht van de ondernemingsraad regelmatig 
contact gehad met de OR-leden. Hierbij kwam de actualiteit natuurlijk aan de orde, maar ook de gang van 
zaken in en rond het orkest en het team, evenals ontwikkelingen binnen de organisatie. Een en ander is 
uitvoerig besproken. 
 
Ontwikkelingen en samenstelling RvT 
De RvT heeft getracht de directie en de organisatie in 2020 tijdens de coronacrisis zo veel mogelijk bij te 
staan en te steunen. Er waren soms moeilijke besluiten en keuzes nodig om tot de goede resultaten en grote 
successen te komen die we hebben mogen ervaren.  
 
Daarnaast had de RvT zelf te maken had met de zoektocht naar een nieuwe voorzitter. In 2019 had Martin 
van Pernis te kennen gegeven zijn functie als voorzitter uiterlijk september 2020 te willen neerleggen. De 
eerste maanden van 2020 heeft de RvT in samenwerking met Gasseling Search een gedegen procedure 
uitgezet en doorlopen. Dat resulteerde in de aanstelling van Atzo Nicolaï als de nieuwe voorzitter. De 
benoeming is bij de vergadering van 26 juni 2020 geformaliseerd. De RvT zag zeer uit naar een prettige en 
lange samenwerking, maar helaas werd Atzo Nicolai kort na zijn aantreden zeer ernstig ziek en overleed hij 
op 19 augustus 2020. De RvT heeft daarop de tijd genomen zich te beraden en besloten niet direct een 
nieuwe voorzitter buiten de Raad te zoeken. Paul van de Beek heeft zich bereid verklaard de voorzittersrol 
op zich te nemen. En Caroline Nagtegaal heeft de rol van vicevoorzitter van hem overgenomen. De RvT zal 
zich in de benoemingsperiode van de huidige voorzitter verder beraden over de invulling van de 
voorzittersrol en beoogt in 2022 een nieuwe voorzitter te hebben benoemd.  
 
De RvT bestond sinds het overlijden van Atzo Nicolaï uit zeven 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 twee leden benoemd, namelijk 
Paul van de Beek en Maria Hansen. De leden van de RvT worden benoemd voor een periode van maximaal 
vier jaar 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. Daarbij is rekening 
gehouden met de aard van de stichting, haar activiteiten, de gewenste deskundigheid en de achtergrond van 
de leden van de RvT. De RvT zal de profielschets bij voorgenomen wijziging ook met de Ondernemingsraad 
bespreken. 
 
De volgende competenties zijn onder meer vertegenwoordigd in de RvT: 

● Uitgebreid Nederlands en/of Rotterdams netwerk 
● Juridisch 
● Managementervaring op het niveau van strategie/visie 
● Bestuurlijke ervaring 
● Artistieke achtergrond 
● Financieel 
● Fondsenwerving 
● Ervaring mediabeleid 
● Politiek netwerk 
● Public Relations 
● Human Resources Management 
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Directie, musici en teamleden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest hebben in 2020 onder uitdagende 
omstandigheden blijk gegeven van veerkracht, creativiteit en flexibiliteit. Dat is niet onopgemerkt aan de RvT 
voorbij gegaan en de raad is de voltallige organisatie daarvoor erkentelijk. De RvT realiseert zich dat zich in 
2021 nog vele moeilijke momenten zullen voordoen, maar heeft er alle vertrouwen in dat met de inzet en 
betrokkenheid van de hele organisatie ook deze moeilijkheden het hoofd geboden kunnen worden. 
 
Paul van de Beek, namens de Raad van Toezicht 
Rotterdam, 9 april 2021  
 
Relevante Nevenfuncties RvT leden  
Hieronder zijn voor de leden van de RvT (per 31/12/2020) hun functies en relevante nevenfuncties 
opgesomd: 
 
Paul van de Beek, Senior Rechter in de Rechtbank van Rotterdam 
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 
Commissaris bij RTD BV 
Directeur Brokat Media Support BV 
Vicepresident sales Menaqua BV 
 
Maria Hansen, Executive Director ELIA - European League 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 
Lid Hochschulrat, Hochschule für Musik, Nürnberg 
 
Ellen Meijer, CEO ProDelta 
Penningmeester Stichting Museum Boijmans Van Beuningen 
 
Caroline Nagtegaal-van Doorn, Lid Europees Parlement (VVD/Renew Europe) 
Lid adviesraad Theater Walhalla 
Ambassadeur World Police & Fire Games Rotterdam 2022 
 
Onno Paymans, Algemeen directeur 4P Consultancy 
Lid Raad van Toezicht Erasmus MC Foundation 
Bestuurslid Stichting Van Beuningen-Peterich Fonds 
Voorzitter RvC LSP Life Science Fund  
Voorzitter RvC UK P&I Club NV 
Lid RvC CED Europe 
 
Jacco Visser, Partner KPMG (t/m 30 september 2020) 
Voorzitter bestuur Stichting Rotterdams Philharmonisch Fonds 
Lid van het bestuur van de Stichting Begraafplaats Ter Navolging 
Algemeen Voorzitter van de Haagse Voetbal- Cricket en Hockeyvereniging Houdt Braef Stant 
Lid Raad van Toezicht The Hague & Partners  
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3. JAARREKENING 
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3.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 
(na resultaatbestemming) 

 
 
ACTIVA 
 
 31 december 31 december 

 2020 2019 

 € € 
 

Vaste activa 
 
1. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA - - 
2. MATERIËLE VASTE ACTIVA  
      Inventaris en apparatuur 107.370 108.560  
      Duurzame instrumenten 445.250 445.250  
3. FINANCIËLE VASTE ACTIVA - 1.075.528  
     

Totale vaste activa 552.620 1.629.338 
  .............................   .............................  

 

 
 
 
Vlottende activa 
Vorderingen 
4.  Debiteuren 166.915 143.815 
5.  Vorderingen en overlopende activa 830.716 1.661.787 
     

Totaal vorderingen 997.631 1.805.602 
 
6. Liquide middelen 5.996.704 1.909.536 
     

Totale vlottende activa 6.994.335 3.715.138 
  .............................   .............................  

 
 
 
 

     

TOTALE ACTIVA 7.546.955 5.344.476 
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PASSIVA  
  
 31 december 31 december 

 2020 2019 

 € € 
 
Eigen vermogen 
 
7. ALGEMENE RESERVE 16.993 498.637 
  .............................   .............................  

BESTEMMINGSRESERVES 
8. Bestemmingsreserve instrumenten 525.508 510.508 
9. Bestemmingsreserve innovatie 235.876 235.876 
10. Bestemmingsreserve coronaschade 1.800.000 - 
     

TOTALE BESTEMMINGSRESERVES 2.561.384 746.384 
  .............................   .............................  

     

Totale eigen vermogen 2.578.377 1.245.021 
  .............................   .............................  

 
Voorzieningen 
  
11. Voorziening uitgestelde beloning 184.525 176.655  
12. Overige voorzieningen 604.864 133.144  
     

Totale voorzieningen 789.389 309.799 
  .............................   .............................  

 
 
Kortlopende schulden 
 
13. Crediteuren 548.425 494.726 
14. Vooruit ontvangen kaartverkoop  1.139.978 1.362.601 
15. Kortlopende schulden en overlopende passiva 2.490.786 1.932.329  
     

Totale kortlopende schulden 4.179.189 3.789.656 
  .............................   .............................  

 

 

     

TOTALE PASSIVA 7.546.955 5.344.476 
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3.2 GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEREKENING 2020 
  realisatie begroting realisatie 

BATEN 2020 2020 2019  
  € € € 
EIGEN INKOMSTEN 
Recette  1.226.292 2.830.000 2.651.991 
Uitkoop  137.720 392.000 527.145 
Partage  - 38.000 53.452 
Overige publieksinkomsten  115.821 92.000 137.375 
         

Publieksinkomsten binnenland  1.479.833 3.352.000 3.369.963 
Publieksinkomsten buitenland  569.838 2.096.000 1.738.881 
         

16.TOTAAL PUBLIEKSINKOMSTEN  2.049.671 5.448.000 5.108.844 
    .............................   .............................   ............................  

Sponsorinkomsten  48.291 858.000 608.192 
Overige directe inkomsten  10.420 13.000 29.218 
         

17. TOTAAL OVERIGE DIRECTE INKOMSTEN  58.711 871.000 637.410 
         

TOTAAL DIRECTE INKOMSTEN  2.108.382 6.319.000 5.746.254 
    .............................   .............................   ............................  

Indirecte inkomsten     
18.Private middelen - particulieren inclusief vriendenverenigingen  296.084 175.000 126.300 
19.Private middelen - private fondsen  21.276 160.000 119.383 
         

TOTALE BIJDRAGEN UIT PRIVATE MIDDELEN  317.360 335.000 245.683 
    .............................   .............................   ............................  
         

TOTAAL EIGEN INKOMSTEN  2.425.742 6.654.000 5.991.937 
    .............................   .............................   ............................  

SUBSIDIES 
20. Totaal structureel subsidie OCW  4.383.748 4.364.854 4.258.394 
21. Totaal structureel subsidie Gemeente Rotterdam  7.125.000 7.125.000 7.019.500 
         

TOTAAL STRUCTURELE SUBSIDIES  11.508.748 11.489.854 11.277.894 
22.  Aanvullende subsidie OCW  2.524.200 - - 
       Incidentele publieke subsidies  30.000 65.000 56.500 
       NOW 1.0  493.755 - - 
         

TOTAAL SUBSIDIES  14.556.703 11.554.854 11.334.394 
    .............................   .............................   ............................  
         

TOTALE BATEN  16.982.445 18.208.854 17.326.331 
         

LASTEN 
23. Beheer lasten materieel  787.788 930.000 886.789 
24. Beheer lasten personeel  1.732.246 1.578.781 1.663.363 
         

Beheer lasten totaal  2.520.034 2.508.781 2.550.152 
    .............................   .............................   ............................  

25. Activiteitenlasten materieel  2.745.537 4.801.000 4.505.957 
26. Activiteitenlasten personeel  10.389.861 10.902.219 10.704.716 
         

Activiteitenlasten totaal  13.135.398 15.703.219 15.210.673 
    .............................   .............................   ............................  
         

TOTALE LASTEN  15.655.432 18.212.000 17.760.825 
    .............................   .............................   ............................   
         

Saldo uit gewone bedrijfsvoering  1.327.013 (3.146) (434.495) 
 

Saldo rentebaten en waardeveranderingen financiële vaste activa  6.343 3.146 61.468 
    .............................   .............................   ............................  
         

EXPLOITATIERESULTAAT  1.333.356 - (373.026) 
         

Bestemmingen van het exploitatieresultaat 
Onttrekking/Dotatie aan Eigen vermogen, algemene reserve  (481.644) - (185.654) 
Dotatie bestemmingsreserve coronaschade  1.800.000 - - 
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen arbeidsomstandigheden - - (187.372) 
Dotatie instrumenten  15.000 - - 
         

Bestemmingen  1.333.356 - (373.026) 
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PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS 
 
 

2020 begroting 2020 2019 

 € fte € fte € fte 
Specificatie personeelslasten       
1 Waarvan vast contract 9.655.032 108,66 9.675.000 117,0 9.305.738 112,99 
       
2 Waarvan tijdelijk contract 1.231.996 18,85 982.000 17,30 1.550.078 29,73 
       
3 Waarvan inhuur 1.235.079 7,70 1.824.000 7,00 1.512.263 6,95 
       
       
4 Personeelslasten totaal (1+2+3)  12.122.106 135,21 12.481.000 141,30 12.368.079 149,67 
       
       
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. 

 

    2020 2019  
    € € 
Exploitatieresultaat    1.333.356 (373.026) 
Afschrijvingen materiële vaste activa    22.644 30.378 
Mutatie voorzieningen    479.590 25.243  
           

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten    1.835.590 (317.405)  
 
Mutatie vorderingen    807.971 (263.109)  
Mutatie kortlopende schulden    389.533 362.850  
           

I Netto kasstroom uit operationele activiteiten    3.033.094 (217.664)  
        ............................   .............................  

 
II Kasstroom uit investeringsactiviteiten   
    
Investeringen in materiele vaste activa    (21.454) (41.017) 

Investeringen in financiele vaste activa    1.075.528 (52.689) 
           

    1.054.074 (93.706) 
        ............................   .............................  

III Kasstroom uit financieringsactiviteiten    - - 
        ............................   .............................  

           

Mutatie liquide middelen I + II + III    4.087.168 (311.370) 
           

  
Liquide middelen einde boekjaar    5.996.704 1.909.536 
Liquide middelen begin boekjaar    1.909.536 2.220.906 
           

Mutatie liquide middelen    4.087.168 (311.370)  
           

 

In 2020 is de liquiditeitspositie fors gestegen door het positieve resultaat, de verkoop van de beleggingsportefeuille en 

vooruitbetaalde subsidies. 
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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 2020 uit negen leden, de samenstelling van de RvT in 2020 was als volgt: 

Paul van de Beek (voorzitter vanaf 26-08-2020)  

Atzo Nicolai (voorzitter van 23-06-2020 tot en met 19-08-2020) 

Martin van Pernis (voorzitter tot en met 23-06-2020)   

Herman van Campenhout (lid audit commissie)   

Ellen Meijer (voorzitter audit commissie) 

Maria Hansen 

Caroline Nagtegaal-van Doorn 

Onno Paijmans 

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 2020 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan. 
 
Schattingswijzigingen 

In 2020 hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan.  
 
Continuïteit 

In 2020 zijn onze aanvragen bij OCW en de Gemeente Rotterdam voor de cultuurplanperiode 2021-2024 gehonoreerd. 

Dit betekent dat wij voor de jaren 2021-2024 uit deze periode kunnen rekenen op structurele subsidies van € 7.404.000 

per jaar van de Gemeente Rotterdam en van € 4.383.346 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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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 2020 93,2% (2019:97,8%) en de beleidsdekkingsgraad 87,6% (2019: 95,8%). 
 
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. 

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. 
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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 

 2020 2020 2020 2019 2019 2019 

 € € € € € € 
Boekwaarde begin boekjaar 97.286 11.274 108.560 80.496 17.425 97.921 
Investeringen in het boekjaar 11.909 9.545 21.454 31.229 9.788 41.017 
Afschrijvingen  (15.423) (7.221) (22.644) (14.439) (15.939) (30.378) 
              

Boekwaarde einde boekjaar 93.772 13.598 107.370 97.286 11.274 108.560 
             

 
Aanschafwaarde totaal 147.815 22.520 170.335 147.078 19.994 167.072 
Afschrijvingen cumulatief (54.043) (8.922) (62.965) (49.792) (8.720) (58.512) 
              

Boekwaarde einde boekjaar 93.772 13.598 107.370  97.286 11.274 108.560 
             

 

De inventaris wordt in 10 jaar en de apparatuur (computers) in 3 jaar afgeschreven. Een bedrag van € 18.191 (2019: 

€ 80.482) 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 2020 bedraagt € 1.030.000 (vorig jaar eveneens € 1.030.000). 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, deze portefeuille is in 2020 
verkocht. 
 

 31-12-20 31-12-19 

 € € 
Saldo ultimo boekjaar - 1.075.528 
     

 
 

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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 31-12-20 31-12-19 

 € € 
4. Debiteuren 
Saldo ultimo boekjaar 166.915 143.815 
     

 
 

5. Vorderingen en overlopende activa 

Per 31 december is voor deze post de volgende specificatie te geven: 
 
Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest 61.991 105.275 
Vorderingen op gelieerde rechtspersonen 
Stichting Philharmonic Festival 71.994 200.593 
Stichting Philharmonisch Fonds 242.658 564.134  
Overige vorderingen  
Omzetbelasting 153.107 - 
Nog te ontvangen bedragen 214.326 136.747 
Diverse vorderingen 47.638 62.664 
Stichting de Doelen - 117.948 
Nog te factureren - 8.500 
Overlopende activa 
Vooruitbetaalde ziektekostenpremie 4.392 1.730 
Vooruitbetaalde tourneekosten - 367.943 
Vooruitbetaalde overige kosten 34.610 96.253 
     

 830.716 1.661.787 
     

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 3.600 3.288 
Banken 5.993.104 1.906.248 
     

 5.996.704 1.909.536 
     

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.  
 
Eigen vermogen 

Het eigen vermogen dient er voor om schommelingen in de resultaten te kunnen opvangen. Het orkest streeft naar een 

vrij besteedbare eigen vermogen van 2,5 miljoen. Door het positieve resultaat in 2020 zijn wij de grens van € 2,5 mln. voor 

het eigen vermogen gepasseerd, maar daar bij dient wel te worden aangetekend dat van het totale eigen vermogen 

van  € 2.578.377 een bedrag van € 2.661.384 een  bestemming heeft en de algemene reserve, het vrij besteedbare deel 

van het eigen vermogen  is gedaald naar € 16.993. 
 
7. Algemene reserve 

De mutaties zijn als volgt weer te geven: 

 2020 2019 

 € € 
Saldo begin boekjaar 498.637 684.291 
Bestemming exploitatieresultaat  (481.644) (185.654) 
     

Saldo einde boekjaar 16.993 498.637 
     

De onttrekking betreft het saldo van het positieve resultaat van € 1.333.356 en de toevoegingen aan de 

bestemmingsreserves van € 1.815.000. 
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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. Een schenking is aan deze reserve toegevoegd. Deze beperking 

is door het bestuur aangebracht. 

 2020 2019 

                                                                                                                                              €                      € 

Saldo begin boekjaar 510.508 510.508 

Dotatie 15.000 - 
     

Saldo einde boekjaar 525.508 510.508 
      

 

9. 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 
      

 

10. Bestemmingsreserve coronaschade 

De bestemmingsreserve corona is gevormd om de gevolgen van de coronacrisis financieel te kunnen dekken. Deze 

beperking is door het bestuur aangebracht. 

Saldo begin boekjaar -  

Dotatie ten laste van het resultaat 1.800.000  
    

Saldo einde boekjaar 1.800.000 
   

 

De financiële realisatie van het boekjaar 2020 is volledig anders uitgepakt dan oorspronkelijk begroot. De reguliere 

exploitatie sluit met een tekort van € 1,7 mln. Met behulp van de aanvullende steun van het ministerie van OCW van 

€ 2,54 miljoen kan uiteindelijk wel een relatief groot positief resultaat van € 1,33 miljoen worden gerealiseerd. Vanuit het 

positieve resultaat is een bedrag van € 1,8 miljoen gereserveerd voor de komende jaren door dit toe te voegen aan de 

bestemmingsreserve coronaschade. 

Het positieve resultaat in 2020 én de gevormde bestemmingsreserve van € 1.800.000 is hard nodig om de financiële 

problemen de komende jaren het hoofd te kunnen blijven bieden. Het ministerie van OCW heeft bij de toekenning van de 

extra subsidie nadrukkelijk aangegeven dat deze subsidie bedoeld is om het uitvoeren van de reguliere activiteiten 

mogelijk te blijven maken en dat een eventueel overschot uit 2020 bedoeld is om ook in de jaren na 2020 hieraan bij te 

dragen. Het orkest heeft ook gebruik gemaakt van NOW1 steun in de maanden maart, april en mei. Deze extra steun is 

gebruikt waar hij voor bedoeld is, namelijk het behouden van de werkgelegenheid. Zzp’ers zijn aan het werk gehouden, 

de remplaçanten zijn tot aan de zomer uitbetaald voor de concerten waarvoor ze waren ingehuurd, maar die uiteindelijk 

niet zijn uitgevoerd, en ook enkele Nederlandse solisten en koren zijn gedeeltelijk uitbetaald voor geplande maar niet 

geleverde diensten.  

Tot aan de zomer van 2021 worden er geen concerten gegeven voor publiek en zijn alle tournees geannuleerd. Het 

programma is sterk aangepast. Het orkest repeteert en speelt in een 1,5 meter protocol in de Doelen en alle 

programma’s worden aangepast en opgenomen voor streaming doeleinden. Wij verwachten pas na de zomer weer met 

een beperkte zaalcapaciteit concerten te kunnen geven voor een betalend publiek in de Doelen en mogelijk elders in 

Nederland. 
Op dit moment verwachten wij op de reguliere exploitatie voor 2021 een tekort van circa € 2,5 miljoen. Ook voor 2021 

heeft het ministerie van OCW een extra aanvullende subsidie toegezegd, en wel van € 1,3 miljoen. Daarmee loopt het te 

verwachten tekort terug naar € 1,2 miljoen, dat vervolgens gedekt kan worden uit deze bestemmingsreserve 

Coronaschade. Voor de jaren 2022 t/m 2025 verwachten wij in totaliteit een tekort van ruwweg € 2,5 miljoen. Wij gaan er 

vanuit dat dit geen onoverkomelijk probleem gaat worden en dat wij, mede met steun van de subsidiënten, hiervoor een 

oplossing gaan vinden. 
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Voorzieningen 
11. Voorziening uitgestelde beloning 

 

Het verloop van de voorziening is als volgt: 

Saldo begin boekjaar 176.655 170.334 

Jubileumuitkeringen (7.156) (10.516) 

Jubileumlasten werkgever 15.026 16.837 
     

Saldo einde boekjaar 184.525 176.655 
     

 

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 € 175.000 als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken.  

 
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 1,0 %. 

 

Het verloop van de voorziening is als volgt: 

 2020 2019 

                                                                                                                                              €                      € 

Saldo begin boekjaar 133.144 114.222  

Toevoegingen 555.299 48.122  

Onttrekkingen (83.579) (29.200)  
     

Saldo einde boekjaar 604.864 133.144 
     
 

Van de voorziening is een bedrag van € 317.189 als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken. 
 

 
13. Crediteuren 

 31-12-20 31-12-19 

 € € 
Crediteuren 548.425 494.726 
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14. Vooruit ontvangen kaartverkoop 
 

 31-12-20 31-12-19 

 € € 
Vooruit ontvangen kaartverkoop en tegoedbonnen 1.139.978 1.362.601 
     
 
Dit betreft verkochte abonnementen, losse kaarten en verstrekte tegoedbonnen. 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 456.700 455.006  
Pensioenpremies 144.545 162.200 
Pensioenpremies remplaçanten 279.373 234.325 
Omzetbelasting - 126.732  
     

Belastingen en premies sociale verzekering en omzetbelasting 880.618 978.263 
 
Kortlopende schulden 
Sociaal Fonds 11.050 368 
Personeelsvereniging 7.810 5.518 
  
Rotterdam Philharmonic Strings  6.807 
Te betalen aan Stichting de Doelen 225.998 - 
Te betalen inzake personeelsregelingen 65.870 127.653 
Persoonlijk budget musici 367.879 333.236 
NOW 134.718 - 
Overlopende passiva 
Te betalen vakantietoeslag en eindejaarsuitkering 342.301 331.711  
Salarissen en overwerk 144.563 107.170 
Diverse overlopende passiva  309.979 41.603  
     

 2.490.786 1.932.329 
     
 

De kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een looptijd korter dan een jaar, behoudens de 

personeelsregeling waarin een bedrag van € 19.802 een looptijd heeft van 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 2024 de toezegging ontvangen om van het 

Ministerie van OCW een bedrag in het komende vier jaar te ontvangen ter hoogte van € 17.533.384, waarvan voor 2021 

€ 4.383.346 en voor de jaren daarna € 13.150.038 en van de Gemeente Rotterdam van € 29.616.000, waarvan voor 

2021 € 7.404.000 en voor de jaren daarna € 22.212.000.  Verder heeft het orkest van OCW op 4 februari 2021 een 

beschikking ontvangen voor extra steun voor € 1.335.700. 
 
Inzake afgesloten leasecontracten bestaat er per balansdatum een bruto contractuele verplichting van € 15.000 

(€ 14.000 binnen een jaar). Verder zijn voor het komende jaar reserveringen voor zaalhuur van onder andere de Doelen 

aangegaan ten bedrage van € 710.000. Voor de kantoorhuur is een verplichting aangegaan voor € 90.000 komend jaar 

en voor langer dan een jaar € 150.000. 

Ten aanzien van de dirigenten en solisten zijn er contractuele verplichtingen aangegaan voor het komende jaar ter 

hoogte van € 409.000. 
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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 
  2020 2020 2019  
  € € € 
 

Recette  1.226.292 2.830.000 2.651.991 
    .............................   .............................   ............................  

Uitkoopsommen  137.720 328.000 473.259 
Begeleiding Nationale Opera  - 64.000 53.886 
         

Uitkoop  137.720 392.000 527.145 
    .............................   .............................   ............................  

Partage  - 38.000 53.452 
    .............................   .............................   ............................  

Opbrengst media-activiteiten  5.500 5.000 18.369 
Verkoop Intrada  35.904 40.000 32.817 
Verkoop media-uitingen aan publiek  - 17.000 4.177 
Overige doorberekeningen  74.417 30.000 82.012 
         

Overige publieksinkomsten  115.821 92.000 137.375 
    .............................   .............................   ............................  
         

Publieksinkomsten binnenland  1.479.833 3.352.000 3.369.963 
    .............................   .............................   ............................  

Tournees  569.838 2.096.000 1.738.881 
         

Publieksinkomsten buitenland  569.838 2.096.000 1.738.881 
    .............................   .............................   ............................  
         

TOTAAL PUBLIEKSINKOMSTEN  2.049.671 5.448.000 5.108.844 
         
 

In 2020 zijn wij vanaf medio maart 2020 geconfronteerd met coronamaatregelen. Hierdoor zijn de inkomsten uit 

kaartverkoop fors gedaald. In september en oktober hebben wij met een beperkte zaalcapaciteit nog inkomsten kunnen 

realiseren. Vanaf half oktober zijn er alleen online concerten gerealiseerd. Reeds verkochte kaarten zijn voor een 

belangrijk deel in vouchers omgezet en er is ook ruim € 200.000 aan het orkest gedoneerd. De donaties zijn verantwoord 

onder ontvangen private middelen. 

Er zijn sinds maart 2020 ook geen run-outs en tournees meer geweest 

 

17. TOTAAL OVERIGE DIRECTE INKOMSTEN  

Een specificatie van de overige directe inkomsten geeft het onderstaande beeld: 
Sponsorbijdragen 
Philharmonisch Fonds inclusief variabele projectsponsoring  - 818.000 550.000 
Sponsoring tournees waaronder deel bijdrage trojka  40.000 40.000 58.192 
Overige bijdragen van bedrijven  8.291 - - 
         

Sponsorinkomsten  48.291 858.000 608.192 
    .............................   .............................   ............................  

Overige directe inkomsten 
Vergoeding fonds orkestmusici  13.347 12.000 13.482 
Royalty’s  7.073 - 5.736 
Overige opbrengsten  (10.000) 1.000 10.000 
         

Overige directe inkomsten  10.420 13.000 29.218 
    .............................   .............................   ............................  
         

TOTAAL OVERIGE DIRECTE INKOMSTEN  58.711 871.000 637.410 
         

   

In 2020 zijn door de coronacrisis weinig activiteiten die voor sponsoring in aanmerking komen uitgevoerd. In de overige 

opbrengsten is voorzichtigheidshalve een in 2019 verwachte opbrengst teruggeboekt. 
  



 

 57

TOTALE BIJDRAGEN UIT PRIVATE MIDDELEN 

Deze post is als volgt samengesteld: 

18. Private middelen - particulieren inclusief vriendenverenigingen 

  realisatie begroting realisatie 
  2020 2020 2019  
  € € € 
Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest  75.000 75.000 83.800 
Donaties vanwege geannuleerde concerten  209.021 - - 
Nalatenschappen en schenkingen  12.063 100.000 42.500 
         

Private middelen - Particulieren inclusief vriendenverenigingen  296.084 175.000 126.300 
         
 

De Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest hebben in 2020 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 2020 is voor een bedrag van € 12.063 als ontvangen 

nalatenschappen en schenkingen verantwoord. De kaartkopers die hebben aangegeven de betaalde kaarten van 

geannuleerde concerten te doneren zijn hier verantwoord. 
 
19. Private middelen - private fondsen 
Private middelen - Private fondsen 
Diverse fondsen  - 160.000 - 
Music Matters  11.526 - 8.750 
Mecenaat bijdrage aan bibliotheek  - - 30.833 
Mecenaat  8.250 - 24.300 
Stichting Elise Mathilde Fonds  - - 5.000 
Erasmus Stichting  - - 5.000 
St. Verzameling van Wijngaarden-Boot  - - 2.000 
van den Berg van Heemstede  - - 2.500 
Van Capellen Stichting  - - 5.000 
St. Bevordering van Volkskracht  - - 20.000 
Diversen  1.500 - 16.000 
         

Bijdrage uit private middelen  21.276 160.000 119.383 
         

 
SUBSIDIES 
20. Totaal structureel Subsidie OCW 
Jaarlijkse subsidie op basis van de cultuurnota voor 2020   4.383.748 
         

 
Het ministerie van OCW heeft in de brief van 3 juni 2020 de indexering van de subsidie voor 2020 bekendgemaakt en 

dat is 3,454% loonbijstelling en 1,753% prijsbijstelling resulterend in een structurele indexatie van € 125.354 vanaf 2020. 

In 2017 was de subsidie al structureel verhoogd met € 77.976, in 2018 met € 93.060 en in 2019 met € 109.012. 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 2020 op basis van het kunstenplan   7.125.000 
         

Van de Gemeente Rotterdam is d.d. 31 december 2019 een verleningsbeschikking ontvangen 

(SUB.19.05.00283.SBSA), waarin de begroting en de prestatie-indicatoren zijn goedgekeurd. De subsidie van de 

gemeente Rotterdam is voor 2020 ontleend aan de subsidietoekenning voor de periode 2017-2020. De afrekening van 

de subsidie voor 2020 vindt plaats op basis van de realisatie van de in het jaarplan 2020 aangegeven activiteiten. Op 23 

februari 2021 is een wijziging van de verleningsbeschikking ontvangen. Hierin wordt aangegeven dat door de Corona-

crisis de subsidiabele prestaties waarschijnlijk niet behaald zijn en de subsidie op basis van subsidiabele prestaties 

wordt gewijzigd in subsidie voor de subsidiabele lasten (en de eventueel daarmee gerelateerde baten) van de 

subsidiabele activiteit(en). Dit betekent voor de subsidieafrekening, dat er in plaats van een afrekening op basis van 

behaalde prestaties de subsidie zal worden afgerekend op basis van kosten en opbrengsten. Naast het inhoudelijke 

verslag, waarin de begrote en behaalde prestaties worden opgenomen, moet er ook een financiële 
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subsidieverantwoording worden ingediend. In deze financiële subsidieverantwoording moet naast de bij de 

subsidieaanvraag 2020 ingediende begroting ook de realisatie worden opgegeven en daarbij een toelichting op de 

afwijkingen. Voor 2021 is de verleningsbeschikking met kenmerk SUB.20.01.00159.SBSA gedateerd 6 januari 2021 

ontvangen. Voor 2021 is een accres van 1,15% toegekend resulterend in een maximale subsidie van € 7.207.000 en 

€197.000 voor fair pay (SUB.20.01.00159.SBSA). 
 
22. Incidentele publieke subsidies 
  realisatie begroting realisatie 
  2020 2020 2019  
  € € € 
Aanvullende subsidie OCW  2.524.200 - - 
         

 
Bijdrage aan tournee activiteiten  - 40.000 40.000 
Fonds voor de podiumkunsten  30.000 25.000 16.500 
         

Bijdragen uit publieke middelen  30.000 65.000 56.500 
         

Aanvullende subsidie OCW 

Op 18 juni 2020 heeft het orkest het besluit aanvullende subsidie steunpakket van OCW ontvangen. Aan het orkest is 

eenmalig een aanvullende subsidie verleend van € 2.524.200 uit hoofde van de regeling aanvullende ondersteuning 

culturele en creatieve sector COVID-19 (RAOCCC). 

 
NOW 1.0  493.755 - - 
         

 

In maart 2020 is een uitkering in het kader van de NOW 1 regeling aangevraagd, vanwege een omzetderving van meer 

dan 20%. De definitieve aanvraag moet nog worden ingediend. Op basis van de omzetderving voor de maanden maart 

2020-mei 2020 is uitgegaan van een omzetderving van 27%. 

 

Lasten 
 
23. Beheer lasten materieel 
Huisvestingskosten  135.365 140.000 175.260  
Kantoorkosten  455.103 500.000 544.395  
Algemene publiciteitskosten  174.676 250.000 136.756  
Afschrijvingskosten  22.644 40.000 30.378 
         

Beheer lasten: materieel  787.788 930.000 886.789 
         
 
Deze kosten zijn hierna per onderdeel gespecificeerd: 

Huisvestingskosten  
Huur vaste ruimten de Doelen  128.852 130.000 127.749 
Overige huisvestingskosten  6.513 10.000 47.511 
         

  135.365 140.000 175.260 
         

 
De overige huisvestingskosten zijn in 2019 hoog door het maken van plannen voor een verbeterde huisvesting van het 
team. 
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  realisatie begroting realisatie 
  2020 2020 2019  
  € € € 
Kantoorkosten 
Drukwerk  3.124 10.000 5.229 
Verzendkosten  22.170 23.000 20.271 
Telefoon  37.875 35.000 32.515 
Kantoorbehoeften  3.247 10.000 8.404 
Fotokopieerkosten  19.719 15.000 13.771 
Overige bureaukosten  500 - 1.000 
         

Bureaukosten  86.635 93.000  81.190 
Representatiekosten  30.747 33.000 46.128 
Reiskosten algemeen  11.971 55.000 68.320 
Salarisadministratie (verwerker)  22.390 30.000 25.227 
Accountantskosten  79.153 50.000 87.005 
Automatisering en intranet  118.334 100.000 115.566 
Algemene verzekeringen  18.019 12.000 13.653 
Beleidskosten  76.579 120.000 89.447 
Diverse kosten  11.275 7.000 17.859 
         

  455.103 500.000 544.395 
         

De kantoorkosten zijn in 2020 lager door een lager niveau van reizen voor contacten met internationale dirigenten. 
 
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het exploitatieresultaat gebracht: 
 
Controle van de jaarrekening  70.165 50.000 67.260 
Andere controlewerkzaamheden  8.988 - 19.745 
Andere niet-controlediensten  - - - 
         

Externe accountant Deloitte  79.153 50.000 87.005 
Overige accountantskosten  - - - 
         

Accountantskosten  79.153 50.000 87.005 
         

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 andere controlewerkzaamheden betreffen subsidiecontroles met betrekking op  

uitgevoerde bijzondere projecten en in 2020 de NOW-controle 
 
Algemene publiciteitskosten  
Publiciteit (algemeen)  130.785 200.000 73.556 
Intrada  43.891 50.000 63.200 
         

  174.676 250.000 136.756 
         
 
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  22.644 40.000 30.378 
         

Afschrijvingskosten beheer  22.644 40.000 30.378 
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24. Beheer lasten personeel 
  realisatie begroting realisatie 
  2020 2020 2019  
  € € € 
Personeelslasten per onderdeel 
Directie, secretariaat en personeel  743.628 763.561 763.607 
Financiële zaken  224.219 218.661 206.200 
Marketing en klantenservice  628.292 521.559 542.172 
         

  1.596.139 1.503.781 1.511.979 
    .............................   .............................   ............................  
   
Overige personeelskosten team  
Reiskosten woon/werk  55.554 50.000 86.155 
Wervingskosten personeel  17.905 5.000 336 
ARBO-dienst  1.200 5.000 4.154 
Diverse personeelskosten  61.448 15.000 60.738 
         

Overige personeelslasten  136.107 75.000 151.383 
    .............................   .............................   ............................  
         

Beheerlasten: personeel  1.732.246 1.578.781 1.663.363 
         

 

De personeelskosten voor beheer zijn vergelijkbaar met de kosten in 2019. De bezoldiging, met inbegrip van de 

pensioenlasten, van de bestuurders, gewezen bestuurders, toezichthouders en gewezen toezichthouders bedraagt in 

2020 € 330.304 (2019 € 319.729). De vaste bezetting van het team (verantwoord onder beheer en onder de 

activiteitenlasten) is gedaald van 30,41 fte per eind 2019 naar 28,54 fte per eind 2020. Er zijn geen werknemers in het 

buitenland werkzaam. 

De overige personeelskosten van de musici worden verantwoord onder de activiteitenlasten, hierbij is sprake van een 

verschuiving tussen de overige personeelskosten voor beheer en activiteit.  

 

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 2020 voor de Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest € 201.000. Voor 2019 was het 
bezoldigingsmaximum € 194.000. 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 
 

Gegevens 2020   
 

bedragen x € 1 George Wiegel Jaap Lampe 
  2020 2020 

Functiegegevens 
Algemeen 
directeur 

Zakelijk directeur 
a.i. 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 01/12 - 31/12 
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00 0,96 

Dienstbetrekking? ja nee 

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 152.449 11.400 

Beloningen betaalbaar op termijn 21.555  
Subtotaal 174.004 11.400 
     
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000 16.344 
     
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.  
Bezoldiging 174.004 11.400 
     
Het bedrag van de overschrijding en de 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 2019     
bedragen x € 1 George Wiegel Olaf Croon 
  2019 2019 

Functiegegevens Algemeen directeur Zakelijk directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1 1 

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 
      
Bezoldiging 175.120 132.609 
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Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen 
die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt  

 Gegevens 2020  

 bedragen x € 1 Olaf Croon 

 Functiegegevens   

 Functie(s) bij beëindiging dienstverband  Zakelijk directeur 

 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 

 Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2019 

 Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband  

 Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 7.500 

   

 Individueel toepasselijk maximum 75.000 

   

 Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 7.500 

 Waarvan betaald in 2020 7.500 

   

 Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. 

   

  Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.  

  Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.  

 
Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking  
 

Gegevens 2020  

bedragen x € 1 Jaap Lampe 

Functiegegevens Zakelijk directeur a.i. 

Kalenderjaar 2020 2019 

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) 01/01 - 30/11 04/12 - 31/12 

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar  11 1 

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar 1.302 96 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum   

Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 193 € 187 

Maxima op basis van de normbedragen per maand € 255.800 € 25.900 

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 € 269.238 

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)   

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? Ja 

Bezoldiging in de betreffende periode € 137.400 € 12.000 

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 € 149.400 

  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. 

Bezoldiging € 149.400 

  

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al 
dan niet is toegestaan 

N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. 
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Bezoldiging leden Raad van Toezicht  

De toezichthoudende topfunctionarissen ontvangen geen bezoldiging. 

Toezichthoudende topfunctionarissen 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

Martin van Pernis Voorzitter RvT, tot en met 23-06-2020 

Atzo Nicolai Voorzitter RVT, vanaf 23-06-2020 tot en met 19-08-2020 

Paul van de Beek Voorzitter RVT, vanaf 26-08-2020 

Herman van Campenhout Lid RvT, lid audit commissie 

Maria Hansen Lid RvT  

Ellen Meijer Lid RvT en voorzitter audit commissie 

Caroline Nagtegaal Lid RvT 

Onno Paijmans Lid RvT 

Jacco Visser Lid RvT 

In 2019 is evenmin 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 2020 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 2020 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 
  2020 2020 2019  
  € € € 
Materieel voorbereiding  
Huur en aanschaf instrumenten  91.871 85.000 127.956 
Huur en aanschaf bladmuziek  121.485 115.000 134.376 
Huur repetitieruimtes  187.849 240.000 240.688 
         

Totaal  401.205 440.000 503.020 
    .............................   .............................   ............................  

Materieel uitvoering    
Séjours  6.590 20.000 32.126 
Reis- en verblijfkosten musici  3.057 20.000 29.901 
Transportkosten instrumenten  3.655 23.000 28.905 
         

Reiskosten  13.302 63.000 90.932 
Zaalhuur  251.990 380.000 325.619 
Auteursrechten  27.352 97.000 58.093 
         

  292.644 540.000 474.644  
    .............................   .............................   ............................  

Kosten tournees 
Honoraria dirigent/ solisten  230.505  348.316 
Reis- en verblijfkosten  206.394  832.621 
Séjours  63.112  255.077 
Overige tourneekosten  74.275  390.408 
         

  574.286 2.324.000 1.826.422 
Innovatiebudget en onvoorzien   120.000  
Overige concertkosten  593.770 447.000 549.760 
Bezoekersservice  83.283 180.000 187.241 
Administratiekosten  79.422 60.000 52.839 
Koffie en theevergoeding  100.093 205.000 224.067 
Kosten voor mediaproducties  241.978 70.000 59.145 
Diversen  46.389 65.000 59.699 
         

Overige uitvoeringskosten  1.719.221 3.471.000 2.959.173 
         

Totaal uitvoeringskosten materieel  2.011.865 4.011.000 3.433.817 
    .............................   .............................   ............................  

Specifieke publiciteit     
Brochures  23.892 75.000 52.290 
Verkoopcampagnes  194.753 123.000 213.097 
         

Publiciteit concerten  218.645 198.000 265.387 
Advertenties  97.219 76.000 260.451 
Affiches  1.654 10.000 9.784 
Programma's  14.948 9.000 31.398 
Overig  - 6.000 2.100 
         

totaal  332.466 300.000 569.120 
    .............................   .............................   ............................  
         

Totaal activiteiten: materiële lasten  2.745.537 4.801.000 4.505.957 
         

 
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  174.676 250.000 136.756 
Specifiek  332.466 300.000 569.120 
         

Totaal publiciteitskosten  507.142 550.000 705.876 
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26. Activiteitenlasten personeel 
  realisatie begroting realisatie 
  2020 2020 2019  
  € € € 
Artistieke leiding  
Vast personeel  233.823 228.678 231.278 
Honoraria concerten dirigenten  345.150 745.000 618.460 
         

  578.973 973.678 849.738 
    .............................   .............................   ............................  

Uitvoerend personeel   
Salarissen  5.408.724 5.770.000 5.463.876 
Sociale lasten  777.323 799.000 863.671 
Pensioenlasten  838.683 856.000 803.807 
         

Salarissen en sociale- en pensioenlasten  7.024.730 7.425.000 7.131.354  
Toevoeging overige voorziening  558.901 120.000 58.468 
         

Salariskosten vast personeel orkest  7.583.631 7.545.000 7.189.822 
Remplaçanten orkest  437.819 332.000 748.568 
Honoraria solisten  382.978 715.000 610.450 
         

  8.404.428 8.592.000 8.548.840 
    .............................   .............................   ............................  

Ondersteunend personeel (orkest en producties)  618.418 523.580 551.169 
    .............................   .............................   ............................  

Overig personeel (educatie en innovatie)  413.929 344.961 358.724 
    .............................   .............................   ............................  

Overige personeelslasten musici/ondersteunend personeel  
Reiskosten woon/werk  97.510 100.000 96.533 
Wervingskosten personeel  1.368 40.000 36.151 
Onderhoud instrumenten en kledinggeld  150.637 167.000 148.607 
Instrumentenverzekering  50.838 45.000 45.192 
Verhuis- en herinrichtingskosten  -- 20.000 33.397 
ARBO-dienst  3.200 10.000 8.268 
Overige kosten  69.405 68.000 38.069 
         

  372.958 450.000 406.217 
Kosten voormalig personeel  3.212 4.000 3.642  
Bijdragen aan ensembles en overige kosten  (2.057) 14.000 (13.614) 
         

  374.113 468.000 396.245 
    .............................   .............................   ............................  
         

Totaal activiteitenlasten: personeelslasten   10.389.861 10.902.219 10.704.716 
         
 

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 31-12-2020 per 31-12-2019 
              fte m  v  fte m  v  
Eerste violen              17,00 5  14  16,95 5  14   
Tweede violen              13,10 4  11  13,10 4  11   
Altviolen              10,00 5  6  11,00 6  6   
Celli              6,80 5  3  7,40 5  4   
Contrabassen              7,10 7  1  7,10 7  1 
Houtblazers              14,80 11  6  15,50 11  6 
Koperblazers              15,60 14  2  15,60 14  2 
Slagwerk/harp              5,50 5  1  5,50 5  1   
                          
Totaal musici              89,90 56  44  92,15 57  45 
                          
 

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 2020 
(na resultaatbestemming) 

 
 
ACTIVA 
 
 31 december 31 december 

 2020 2019 

 € € 
 

Vaste activa 
 
27. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA - - 
28. MATERIËLE VASTE ACTIVA  
      Inventaris en apparatuur 107.370 108.560 
      Duurzame instrumenten 445.250 445.250 
29. FINANCIËLE VASTE ACTIVA - 1.075.528 
     

Totale vaste activa 552.620 1.629.338  
  .............................   .............................  

 

 
 
Vlottende activa 
Vorderingen 
30.  Debiteuren 161.754 147.255  
31.  Vorderingen en overlopende activa 3.426.335 1.509.648  
     

Totaal vorderingen 3.588.089 1.656.903 

 
32. Liquide middelen 3.121.583 1.892.700 
     

Totale vlottende activa 6.709.672 3.549.603  
  .............................   .............................  

 
 

 

 

     

TOTALE ACTIVA 7.262.292 5.178.941 
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PASSIVA  
 
 
  
 31 december 31 december 

 2020 2019 

 € € 
 
Eigen vermogen 
 
33. ALGEMENE RESERVE 16.993 498.637    
  .............................   .............................  

      BESTEMMINGSRESERVES  
34. Bestemmingsreserve instrumenten 525.508 510.508  
35. Bestemmingsreserve innovatie 235.876 235.876 
36. Bestemmingsreserve coronaschade 1.800.000 -  
     

TOTALE BESTEMMINGSRESERVES 2.561.384 746.384   
  .............................   .............................  

     

Totale eigen vermogen 2.578.377 1.245.021 
  .............................   .............................  

  

Voorzieningen 
  
37. Voorziening uitgestelde beloningen 184.525 176.655 
38. Overige voorzieningen 604.864 133.144   
     

Totale voorzieningen 789.389 309.799 
  .............................   .............................  

 
Kortlopende schulden 
 
39. Crediteuren 548.190 485.741  
40. Vooruitontvangen abonnementen  1.139.978 1.362.602  
41. Kortlopende schulden en overlopende passiva 2.206.358 1.775.778 
     

Totale kortlopende schulden 3.894.526 3.624.121 
  .............................   .............................  

     

TOTALE PASSIVA 7.262.292 5.178.941 
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3.6 ENKELVOUDIGE EXPLOITATIEREKENING 2020 
 
  realisatie begroting realisatie 

 2020 2020 2019  
  € € € 
Exploitatieresultaat Rotterdams Philharmonisch Orkest  1.333.356  (373.026) 
Exploitatieresultaat deelnemingen  - - - 
         

EXPLOITATIERESULTAAT  1.333.356 - (373.026) 
         

Bestemmingen van het exploitatieresultaat 
Onttrekking/Dotatie aan Eigen vermogen, algemene reserve  (481.644) - (185.654) 
Dotatie bestemmingsreserve coronaschade  1.800.000 - - 
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen arbeidsomstandigheden  - (187.372) 
Dotatie instrumenten  15.000 - - 
         

Bestemmingen  1.333.356 - (373.026) 
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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 46 tot en met 50 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 

 2020 2020 2020 2019 2019 2019 

 € € € € € € 
Boekwaarde begin boekjaar 97.286 11.274 108.560 80.496 17.425 97.921 
Investeringen in het boekjaar 11.909 9.545 21.454 31.229 9.788 41.017 
Afschrijvingen  (15.423) (7.221) (22.644) (14.439) (15.939) (30.378) 
              

Boekwaarde einde boekjaar 93.772 13.598 107.370 97.286 11.274 108.560 
             

 
Aanschafwaarde totaal 147.815 22.520 170.334 147.078 19.994 167.072 
Afschrijvingen cumulatief (54.043) (8.922) (62.965) (49.792) (8.720) (58.512) 
              

Boekwaarde einde boekjaar 93.772 13.598 107.370  97.286 11.274 108.560 
             

 

De inventaris wordt in 10 jaar en de apparatuur (computers) in 3 jaar afgeschreven. Een bedrag van € 18.191 (2019: 

€ 80.482) 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 2020 bedraagt € 1.030.000 (vorig jaar eveneens € 1.030.000). 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, deze portefeuille is in 2020 
verkocht. 
 

 31-12-20 31-12-19 

 € € 
Saldo ultimo boekjaar - 1.075.528 
     

 

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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 31-12-20 31-12-19 

 € € 
30. Debiteuren 
Saldo ultimo boekjaar 161.754 147.255 
     

 

31. Vorderingen en overlopende activa 

Per 31 december is voor deze post de volgende specificatie te geven: 
 
Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest 61.991 82.787  
Omzetbelasting 279.905 45.248 
Vorderingen op gelieerde rechtspersonen 
Philharmonic Festival 62.699 182.860 
Philharmonisch Fonds 98.316 406.970   
Stichting Remplaçanten Rotterdams Philharmonisch Orkest 1.556.666 -   
Stichting Medewerkers Rotterdams Philharmonisch Orkest 1.065.795 -   
Overige vorderingen  
Nog te ontvangen bedragen 214.325 136.747  
Diverse vorderingen 47.638 62.664 
Overlopende activa 
Stichting de Doelen - 117.948 
Nog te factureren - 8.500 
Vooruitbetaalde ziektekostenpremie 4.393 1.730 
Vooruitbetaalde tourneekosten - 367.943 
Vooruitbetaalde overige kosten 34.607 96.251 
     

 3.426.335 1.509.648 
     

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 3.600 3.288  
Banken 3.117.983 1.889.412   
     

 3.121.583 1.892.700 
     

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.  
 
Eigen vermogen 

Het eigen vermogen dient er voor om schommelingen in de resultaten te kunnen opvangen. Het orkest streeft naar een 

vrij besteedbare eigen vermogen van 2,5 miljoen. Door het positieve resultaat in 2020 zijn wij de grens van € 2,5 mln. voor 

het eigen vermogen gepasseerd, maar daar bij dient wel te worden aangetekend dat van het totale eigen vermogen 

van  € 2.578.377 een bedrag van € 2.661.384 een  bestemming heeft en de algemene reserve, het vrij besteedbare deel 

van het eigen vermogen  is gedaald naar € 16.993. 

 
33. Algemene reserve 

De mutaties zijn als volgt weer te geven: 

 2020 2019 

 € € 
Saldo begin boekjaar 498.637 684.291 
Bestemming exploitatieresultaat  (481.644) (185.654) 
     

Saldo einde boekjaar 16.993 498.637 
     

De onttrekking betreft het saldo van het positieve resultaat van € 1.333.356 en de toevoegingen aan de 

bestemmingsreserves van € 1.815.000. 
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34. 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. Een schenking is aan deze reserve toegevoegd. Deze beperking 

is door het bestuur aangebracht. 

 

 2020 2019 

                                                                                                                                              €                      € 

Saldo begin boekjaar 510.508 510.508 

Dotatie 15.000 - 
     

Saldo einde boekjaar 525.508 510.508 
     

 
35. 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 
     

36. Bestemmingsreserve coronaschade 

De bestemmingsreserve coronaschade is gevormd om de gevolgen van de coronacrisis financieel te kunnen dekken. 

Deze beperking is door het bestuur aangebracht. 

 

Saldo begin boekjaar -  

Dotatie ten laste van het resultaat 1.800.000  
    

Saldo einde boekjaar 1.800.000 
    
 
De financiële realisatie van het boekjaar 2020 is volledig anders uitgepakt dan oorspronkelijk begroot. De reguliere 

exploitatie sluit met een tekort van € 1,7 mln. Met behulp van de aanvullende steun van het ministerie van OCW van 

€ 2,54 miljoen kan uiteindelijk wel een relatief groot positief resultaat van € 1,33 miljoen worden gerealiseerd. Vanuit het 

positieve resultaat is een bedrag van € 1,8 miljoen gereserveerd voor de komende jaren door dit toe te voegen aan de 

bestemmingsreserve coronaschade. 

Het positieve resultaat in 2020 én de gevormde bestemmingsreserve van € 1.800.000 is hard nodig om de financiële 

problemen de komende jaren het hoofd te kunnen blijven bieden. Het ministerie van OCW heeft bij de toekenning van de 

extra subsidie nadrukkelijk aangegeven dat deze subsidie bedoeld is om het uitvoeren van de reguliere activiteiten 

mogelijk te blijven maken en dat een eventueel overschot uit 2020 bedoeld is om ook in de jaren na 2020 hieraan bij te 

dragen. Het orkest heeft ook gebruik gemaakt van NOW1 steun in de maanden maart, april en mei. Deze extra steun is 

gebruikt waar hij voor bedoeld is, namelijk het behouden van de werkgelegenheid. Zzp’ers zijn aan het werk gehouden, 

de remplaçanten zijn tot aan de zomer uitbetaald voor de concerten waarvoor ze waren ingehuurd, maar die uiteindelijk 

niet zijn uitgevoerd, en ook enkele Nederlandse solisten en koren zijn gedeeltelijk uitbetaald voor geplande maar niet 

geleverde diensten.  

Tot aan de zomer van 2021 worden er geen concerten gegeven voor publiek en zijn alle tournees geannuleerd. Het 

programma is sterk aangepast. Het orkest repeteert en speelt in een 1,5 meter protocol in de Doelen en alle 

programma’s worden aangepast en opgenomen voor streaming doeleinden. Wij verwachten pas na de zomer weer met 

een beperkte zaalcapaciteit concerten te kunnen geven voor een betalend publiek in de Doelen en mogelijk elders in 

Nederland. 
Op dit moment verwachten wij op de reguliere exploitatie voor 2021 een tekort van circa € 2,5 miljoen. Ook voor 2021 

heeft het ministerie van OCW een extra aanvullende subsidie toegezegd, en wel van € 1,3 miljoen. Daarmee loopt het te 

verwachten tekort terug naar € 1,2 miljoen, dat vervolgens gedekt kan worden uit deze bestemmingsreserve 

Coronaschade. Voor de jaren 2022 t/m 2025 verwachten wij in totaliteit een tekort van ruwweg € 2,5 miljoen. Wij gaan er 

vanuit dat dit geen onoverkomelijk probleem gaat worden en dat wij, mede met steun van de subsidiënten, hiervoor een 

oplossing gaan vinden. 
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Voorzieningen 
37. Voorziening uitgestelde beloningen 
 

Het verloop van de voorziening is als volgt: 

 2020 2019 

                                                                                                                                              €                      € 

Saldo begin boekjaar 176.655 170.334 

Jubileumuitkeringen (7.156) (10.516) 

Jubileumlasten werkgever 15.026 16.837 
     

Saldo einde boekjaar 184.525 176.655 
     

 

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 € 175.000 als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken.  

 
38. Overige voorzieningen 

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 1,0 %. 

 

Het verloop van de voorziening is als volgt: 

Saldo begin boekjaar 133.144 114.222  

Toevoegingen 555.299 48.122  

Onttrekkingen (83.579) (29.200)  
     

Saldo einde boekjaar 604.864 133.144 
     
 

Van de voorziening is een bedrag van € 317.189 als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken. 
 
39. Crediteuren 

 31-12-20 31-12-19 

 € € 
Crediteuren 548.190 485.741 
     

 
40. Vooruit ontvangen kaartverkoop 
 

Vooruit ontvangen kaartverkoop en tegoedbonnen 1.139.978 1.362.601 
     
 
Dit betreft verkochte abonnementen, losse kaarten en verstrekte tegoedbonnen. 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.  
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41. Kortlopende schulden en overlopende passiva 

Per 31 december is voor deze post de volgende specificatie te geven: 
 
 

 31-12-20 31-12-19 

 € € 
Loonbelasting en premies sociale verzekering 303.638 331.188  
Pensioenpremies 124.845 137.831  
Pensioenpremies remplaçanten 279.373 234.325  
     

Belastingen en premies sociale verzekering en omzetbelasting 707.856 469.019    
 
Schulden aan gelieerde rechtspersonen 
Stichting Remplaçanten Rotterdams Philharmonisch Orkest - 118.670  
Stichting Medewerkers Rotterdams Philharmonisch Orkest - 70.921  
 
Sociaal Fonds 11.050 368 
Personeelsvereniging 7.811 5.520 
Rotterdam Philharmonic Strings - 6.807 
Te betalen aan Stichting de Doelen 225.998 - 
Te betalen inzake personeelsregelingen 65.870 127.653  
Persoonlijk budget musici 371.586 333.236 
NOW 93.815 - 
 
Overlopende passiva 
Te betalen vakantietoeslag en eindejaarsuitkering 279.995 272.431   
Salarissen en overwerk 132.398 95.226  
Diverse overlopende passiva  309.979 41.602  
     

 2.206.358 1.775.778 
     

De kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een looptijd korter dan een jaar, behoudens de 

personeelsregeling waarin een bedrag van € 19.802 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 exploitatieresultaat 2020 bedraagt € 1.333.356 positief. Vrijwel het volledige exploitatieresultaat 2020 is tezamen met 

een onttrekking aan de algemene reserve toegevoegd aan de bestemmingsreserve coronaschade van € 1.800.000. 

Daarnaast is er tevens een schenking van € 15.000 uit het exploitatieresultaat toegevoegd aan de bestemmingsreserve 

instrumenten.  
 
Gebeurtenissen na balansdatum 

Onverplichte toelichting 

Het orkest heeft ook in het boekjaar 2021 te kampen met de gevolgen van de wereldwijde coronacrisis. Tot aan de 

zomer van 2021 worden er geen concerten gegeven voor publiek en zijn alle tournees geannuleerd. Het programma is 

sterk aangepast. Het orkest repeteert en speelt in een 1,5 meter protocol in de Doelen en alle programma’s worden 

aangepast en opgenomen voor streaming doeleinden. Wij verwachten pas na de zomer weer met een beperkte 

zaalcapaciteit concerten te kunnen geven voor een betalend publiek in de Doelen en mogelijk elders in Nederland. Dit 

zal evenals in 2020 resulteren in een forse derving van inkomsten. Echter met het batig saldo van 2020 en een reeds 

toegezegde extra ondersteuning van het Ministerie van OCW verwachten wij dat wij ook in boekjaar 2021 een aangepast 

programma kunnen brengen met uiteindelijk een sluitende begroting. Voor de jaren daarna is de situatie nog onduidelijk, 

maar wij houden voortdurend de vinger aan de pols om tijdig te kunnen bijsturen. 
 
ONDERTEKENING JAARREKENING 
Rotterdam, 9 april 2021 
Algemeen Directeur/Bestuur 
 
 
G.F. Wiegel 
 
Raad van Toezicht 

Mr. Paul van de Beek (voorzitter) 

  

 

Mr. Herman van Campenhout (lid audit commissie) 

 

 

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 
 

 
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. 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan de raad van toezicht van Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 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 2020 
en van het exploitatieresultaat over 2020 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 2020. 
 

2. De exploitatierekening over 2020. 
 

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 Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), 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 op de 
Bestemmingsreserve 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. 
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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 2020 
• 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 de 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  
overeenstemming 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 
werkzaamheden 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. 

 
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. 
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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  
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant  
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 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  
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing. 
 

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de 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 controleverklaring. 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  
gebeurtenissen.  



 
 
 

21040374C0.01/MVO/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, 16 april 2021 

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 werkelijk 
  2020 2019 2018 2017 2016 
Concerten in standplaats 
Voor eigen rekening (recette)  45 82 94 86 90 
Uitkoop  2 30 29 22 22 
             

Totaal in standplaats  47 112 123 108 112 
    ...................  ...................   ...................   ..................   ...................  

Concerten in Nederland buiten standplaats 
Partage  - 1 4 2 3 
Uitkoop  1 9 11 11 13 
             

Totaal in Nederland buiten standplaats  1 10 15 13 16 
    ...................  ...................   ...................   ..................   ...................  
             

Totaal concerten in Nederland  48 122 138 121 128 
 
Concerten in buitenland  5 26 25 18 22 
             

Totaal concerten  53 148 163 139 150 
 
Begeleiding opera  - 8 9 8 2 
    ...................  ...................   ...................   ..................   ...................  

Specifieke concerten 
Educatieve concerten  4 14 9 5 5 
Opnamen   - 3 - - 
             

Totaal specifieke concerten  4 14 12 5 5 
    ...................  ...................   ...................   ..................   ...................  
             

Totaal symfonische concerten  57 170 184 152 157 
             

 
Concerten in Rotterdam  51 126 135 113 117 
Concerten buiten de standplaats  6 44 49 39 40 
             

Totaal symfonische concerten  57 170 184 152 157 
             

 
Aantal bezoekers  
Concerten in standplaats 
Voor eigen rekening (recette)  33.742 92.102 102.007 101.228 101.556 
Uitkoop  3.530 15.532 21.049 24.636 29.737 
             

Totaal in standplaats  36.880 107.634 123.056 125.864 131.293 
    

Concerten in Nederland buiten standplaats  
Partage  -- 1.580 5.098 744 1.498 
Uitkoop  1.927 9.691 13.131 10.455 13.964 
             

Totaal in Nederland buiten standplaats  1.927 11.271 18.229 11.199 15.462 
             

             

Totaal concerten in Nederland  38.807 118.905 141.285 137.063 146.755 
 
Concerten in buitenland  6.971 26.483 36.859 24.966 28.867 
             

Totaal concerten  45.778 145.388 178.144 162.029 175.622 
   
Begeleiding opera  - 9.167 11.060 12.348 2.287 
  

Educatieve concerten  682 11.576 8.304 4.636 6.237 
             

Totaal symfonische concerten  46.460 166.131 197.508 179.013 184.146 
             

 
Concerten in Rotterdam  37.562 119.150 131.360 130.500 137.530 
Concerten buiten de standplaats  8.898 46.981 66.148 48.513 46.616 
             

Totaal symfonische concerten  46.460 166.131 197.508 179.013 184.146 
             

 

Het aantal concerten en bezoeken is fors gedaald door de coronamaatregelen.   
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BIJLAGE 2 PRESTATIERASTERS GEMEENTE ROTTERDAM 
 

De afrekenbare prestatie indicatoren bij productie-instellingen zijn producties en presentaties. 
 

Afrekenbare prestaties 
Prestaties Gerealiseerd 2020 Begroot 2017-2020 

per jaar 

Aantal producties 18 51 

Aantal presentaties 57 118 

Waarvan presentaties in Rotterdam 51 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.  

 

Producties en presentaties zijn lager dan begroot door de coronamaatregelen. 
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KENGETAL BEZOEKEN & SPECIFICATIE PUBLIEKSBEREIK NAAR HERKOMST 
Bezoeken is vanaf cultuurplan 2017-2020 een kengetal en daarmee niet meer afrekenbaar. 

 
Kengetallen Werkelijk 2020 Jaarplan 2020 

 Totaal 

per jaar 

in 

Rotterdam 

Totaal 

per jaar 

in 

Rotterdam 

Aantal bezoeken 46.460 37.562 185.000 119.000 

Waarvan betalend 46.172 37.562 168.000 116.000 

Waarvan in schoolverband 1.744 1.641 20.000 20.000 

     

Waarvan aantal woonachtig in Rotterdam   11.802   

Waarvan aantal woonachtig in de regio Rotterdam   4.057   

Waarvan aantal woonachtig in overige delen van Nederland   20.653   

Waarvan aantal woonachtig in het buitenland  368   

 

De definities zijn als volgt: 

1 Aantal bezoeken per jaar: het totaal aantal bezoeken aan de activiteiten van de instelling. Aanvullend wordt het aantal 

bezoeken aan de instelling in Rotterdam gevraagd. 

2 Waarvan aantal betalende bezoeken: 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. 

3 Waarvan aantal bezoeken in schoolverband: het aantal bezoeken dat in schoolverband is afgelegd. Aanvullend 

wordt het aantal bezoeken in schoolverband aan de instelling in Rotterdam gevraagd. 

4 Jaarlijkse specificatie van uw totale publieksbereik naar de herkomst van uw publiek. Indien u niet beschikt over 

de gegevens van al uw bezoekers verzoeken we u een combinatie van feitelijke data en schattingen te geven. Omdat de 

herkomst van scholieren doorgaans lastig te achterhalen is, kunt u de bezoeken in schoolverband buiten 

beschouwing laten  

 

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 zijn dit jaar geen schattingen voor de voorstellingen opgenomen.  

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 
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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) 

6  35  29  

2 Symfonische programma met 
middelgrote bezetting (40-80 musici) 

11  11  20  

3 Symfonische programma met kleine 
bezetting (15-40 musici) 

-  3  4  

        
4 Symfonische programma’s totaal 

(1+2+3) 
17  49  53  

        
5 Programma’s ensembles (<15 musici) 1  5  28  

6 Begeleide programma’s -  1  1  

7 Totaal programma’s (4+5+6) 18  55  82  

        
 VOORSTELLINGEN Aantal Aantal 

bezoek 
Aantal Aantal 

bezoek 
Aantal Aantal 

bezoek 

8 Reguliere voorstellingen standplaats 47 36.880 79 107.650 112 107.634 

9 Reguliere voorstellingen buiten 
standplaats 

1 1.927 7 12.200 10 11.271 

10 Reguliere voorstellingen buitenland 5 6.971 18 26.100 26 26.483 

11 Totaal reguliere voorstellingen 
(8+9+10) 

53 45.778 104 145.950 148 145.388 

        
12 Schoolgebonden voorstellingen po 4 682 8 8.000 14 11.576 

13 Schoolgebonden voorstellingen vo       

14 Schoolgebonden voorstellingen mbo, ho       

15 Totaal schoolgebonden 
voorstellingen (12+13+14) 

4 682 8 8.000 14 11.576 

        16 Totaal voorstellingen en bezoeken 
(11+15) 

57 46.460 112 153.950 162 
 

156.964 

17 Aantal begeleidingen -  1  1 9.167 

        
 Specificatie van bezoeken totaal:       

18 Gratis bezoeken  288  6.000  6.900 

19 Betaalde bezoeken  46.172  147.950  150.064 

 Overige bezoeken:       

20 Bezoeken website totaal  465.358  200.000  445.477 

21 Aantal unieke bezoekers website  318.053  150.000  277.228 

  Aantal 
Act 

Aantal 
deel-

nemers 

Aantal 
Act 

Aantal 
deel-

nemers 

Aantal 
Act 

Aantal 
deel-

nemers 
 OVERIGE ACTIVITEITEN       

22 Schoolgebonden activiteiten 
(po/vo/mbo/ho) 

39 1.062 121 11.400 117 12.175 

23 Openbare activiteiten 103 4.342.754 4  70 1.263.600 

 Niet schoolgebonden educatieve activiteiten - -   - - 

 Registratie / adaptatie voor TV 10 322.000   2 120.000 

 Registratie / adaptatie voor online platform 48 3.113.214   - - 

 Registratie / adaptatie voor radio 15 905.000   23 1.140.000 

 Registratie / adaptatie voor bioscoop - -   - - 

 Overige activiteit 30 2.540   45 3.600 

24 Totaal overige activiteiten (22+23) 142 4.343.816 125 11.400 187 1.275.775 
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Geaggregeerd overzicht prestatieverantwoording 

Toelichting: 

Bovenstaand overzicht is opgesteld overeenkomstig de bestaande speellijstenapplicatie van OCW.  

Er is in 2020 door annulering geen begeleiding van de opera geweest. 

Het aantal producties met symfonische programma’s is veel lager dan begroot door de coronamaatregelen. 

 

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 zijn dit jaar geen schattingen voor de voorstellingen opgenomen.  

Bij het maken van de schattingen wordt gebruik gemaakt van waarnemingen ter plaatse, beeldopnamen en schattingen 

van de organisatoren. 

 

Educatieve activiteiten/schoolgebonden activiteiten: 

De aantallen bij educatie zijn gebaseerd op de correspondentie tussen scholen en de afdeling educatie.  

Voorstellingen op openbaar terrein zijn gebaseerd op schattingen.  

 

Openbare activiteiten 

Van het aantal luisteraars voor radioprogramma’s zijn geen gegevens en zijn de aantallen gebaseerd op de opgave van 

de omroepen.  

 

 
 


