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VOORWOORD

Jacco Visser, Voorzitter Philharmonisch Fonds

Het is tekenend voor ons orkest dat nog geen 
week na het uitbreken van de pandemie de, 
inmiddels beroemde, video de wereld over 
ging waarin de musici, allemaal vanuit hun 
eigen woonkamer, maar toch samen, Alle 
Menschen werden Brüder speelden, om u, mij 
en iedereen die het wilde horen een hart 
onder de riem te steken. Niet bij de pakken 
neer gaan zitten omdat de langverwachte 
en -geplande tournee naar de Verenigde 
Staten niet door kon gaan, maar een 
alternatief bedenken, mouwen opstropen en 
aan het werk om er – ondanks de veranderde 
omstandigheden – het beste van te maken. 

Het is niet te kort door de bocht om te zeggen dat 2020 
geen makkelijk jaar is geweest. Niet voor ons geliefde 
orkest, niet voor u en niet voor iedereen die op welke 
manier dan ook de impact van de pandemie aan den lijve 
heeft ondervonden. 

De effecten van de corona-crisis hebben grote impact 
gehad op de activiteiten van het orkest, zoals dat ook geldt 
voor een groot deel van onze trouwe begunstigers. De 
anderhalvemeterregel bracht noodzakelijke aanpassing 
van de orkestbezetting en -opstelling en concerten werden 
afgeblazen of waren hooguit voor een kleine groep 
toegankelijk. Voor het fonds was 2020 het jaar waarin 
voor het eerst in ruim 30 jaar geen Philharmonisch Gala 
kon worden georganiseerd. Het jaar waarin geen Gildereis 
plaatsvond, Businessclub V niet bij elkaar kon komen voor 
de nodige inspiratie en het jaar waarin het mecenaat niet 
van dichtbij kon ervaren welke impact de betrokkenheid 
van particulieren op het orkest heeft. Maar 2020 was ook 
het jaar waarin het orkest ontdekte welke impact muziek 
ook online kan hebben, waarin Businessclub V al in een 
heel vroeg stadium online sprekersavonden organiseerde, 
waarin veel tafelkopers hun galabijdrage doneerden, waarin 
particulieren zich aansloten bij het mecenaat omdat het 
belang van cultuur sterker voelbaar was dan ooit en het jaar 
waarin er bij elk Gildelid thuis een Gildeavond werd ver- en 
bezorgd.

Het behoeft geen uitleg dat de oorspronkelijke plannen 
van het orkest en het fonds voor 2020 vertraagd zijn, 
maar daar staat tegenover dat het orkest en het fonds 
geen mogelijkheid voorbij hebben laten gaan om nieuwe 
wegen te ontdekken om publiek te bereiken die in een 
normale situatie onontdekt zouden zijn gebleven en om 
noodzakelijke aanpassingen aan de bestaande organisatie 
aan te brengen. Dit is van grote waarde voor de toekomst 
van de organisatie.

Het orkest en het fonds zijn dankbaar voor de jarenlange 
steun en betrokkenheid en van diverse partners en 
particulieren. Deze steun is tijdens de crisis misschien 
nog wel sterker voelbaar dan ooit en draagt in grote 
mate bij aan het succes van het orkest. Vanzelfsprekend 
kijken we allemaal uit naar het moment waarop we weer 
fysiek bij elkaar kunnen komen en live kunnen genieten 
van de muziek van het orkest dat ons zo dierbaar is. Wij 
spreken dan ook de hoop uit dat Rotterdam achter haar 
paradepaard, ons Orkest, blijft staan en zien ernaar uit om 
met uw niet aflatende steun de toekomst succesvol vorm te 
geven. Ons orkest blijft haar muziek met u, de stad en de 
wereld delen.  

Jacco Visser,
Voorzitter Philharmonisch Fonds Rotterdam, 14 juni 2021 

De effecten van 
de corona-crisis 
hebben grote 
impact gehad.
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PHILHARMONISCH
FONDS

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest is een internationaal symfonieorkest, 
innig verbonden met de stad Rotterdam en de concertzaal de Doelen. Het is een 
vurig en moedig orkest dat met veel ambitie en een kritische houding de meest 
avontuurlijke uitvoeringen geeft van symfonische muziek. Daarmee raakt het mensen 
in hun hart. Bezoekers van optredens in de Rotterdamse wijktheaters tot grote 
buitenlandse tournees. Recensenten zijn het erover eens: dit orkest samen met chef-
dirigent Lahav Shani behoort tot de wereldtop. Als ambassadeur van de stad brengt 
het orkest niet alleen de Rotterdamse cultuur buiten de stadsgrenzen, maar is het 
tegelijkertijd een inspirerend podium voor zakelijke ontmoetingen. 

De afgelopen jaren is er steeds meer druk ontstaan op het orkest, en op 
symfonieorkesten in het algemeen, om de positie in de veranderende samenleving te 
herdefiniëren. Vertrouwde geldstromen, zoals subsidies, recette- en sponsorinkomsten 
staan nog altijd onder druk en het orkest blijft onverminderd ambitieus. 

In 2020 stelde de COVID-19 pandemie de hele sector voor een grote uitdaging. 
Ook een groot aantal geplande activiteiten van het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest en het Philharmonisch Fonds hebben hierdoor geen plaats kunnen vinden. 
In plaats daarvan is gezocht naar nieuwe mogelijkheden om publiek en relaties te 
blijven bereiken en raken met muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft 
de kans gegrepen om de lessen die hieruit kunnen worden geleerd in te zetten voor het 
ontwikkelen van toekomstbestendige programma-formats die in een normale situatie 
onontdekt zouden zijn gebleven. 

De steun van begunstigers en het bedrijfsleven, blijft naast de steun van de gemeente 
en het rijk essentieel om datgene wat in ruim honderd jaar tijd is opgebouwd ook 
voor de toekomstige generaties te behouden. De tijdgeest vraagt, meer dan ooit, om 
verdergaande investeringen in nieuwe formats, in relatie met het publiek, mecenassen 
en het bedrijfsleven.

Mede dankzij steun van het Philharmonisch Fonds is in 2020 een aantal projecten 
gerealiseerd waarmee het orkest de transitie naar online activiteiten heeft kunnen 
maken toen de zaal gesloten moest worden. Ook het maatschappelijke online project 
Hart in Hart dat het orkest in december 2020 lanceerde is mede dankzij een Gildelid 
tot stand gekomen. Als gevolg van de pandemie denkt het orkest versneld na over de 
digitale strategie voor de toekomst. Het bestuur volgt deze ontwikkeling met grote 
belangstelling, ook met het oog op eventuele ondersteuning vanuit het fonds daaraan 
in de toekomst.

Een internationaal 
symfonieorkest, 
innig verbonden 
met de stad 
Rotterdam.
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SPONSOREN

Het sponsorbeleid van het orkest is gebouwd op een 
fundament van bedrijven en particulieren. Zij vormen 
de brede basis voor zowel financiële als morele steun. 
De structurele tourneesponsoring komt rechtstreeks 
ten goede aan het orkest, de overige inkomsten uit 
sponsoring vloeien toe aan het Philharmonisch Fonds, 
dat jaarlijks bijdragen verstrekt aan het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest en het Rotterdam Philharmonic 
Gergiev Festival.

Partnerships
In januari 2020 is het partnership met Holland America Line met één 
jaar verlengd. Als gevolg van de COVID-pandemie is heeft Holland 
America Line deze verlenging voorlopig moeten opschorten. Het 
Philharmonisch Fonds heeft hierop besloten de betalingsverplichting 
niet in te roepen maar te zijner tijd te betrekken bij de gesprekken die 
te zijner tijd over de hernieuwing van het partnership zullen worden 
gevoerd.

Buitenlandse tournees
Aanwezig zijn op de plaatsen die ertoe doen: dat is de essentie van 
de tournees van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Het orkest 
koppelt in zijn algemene tourneebeleid artistieke, economische en 
diplomatieke doelstellingen. De economische en politieke prioriteiten 
van de regio Rotterdam zijn daarbij uiteraard belangrijk. Tevens 
wordt aansluiting gezocht met de Nederlandse speerpunten en 
focusgebieden. 
 
Hoewel in het begin van 2020 nog een aantal concerten in het 
buitenland heeft kunnen plaatsvinden heeft het orkest op de 
vooravond van de geplande grote internationale tournee naar de 
Verenigde Staten moeten constateren dat het niet verantwoord was 
om deze reis aan te vangen en tot haar grote spijt moeten besluiten de 
geplande tournee tot nader order uit te stellen. Hiermee kwam ook de 
ontvangst van de structurele en incidentele tourpartners op zondag 15 
maart 2020 in Lincoln Center te vervallen. 

Zodra er zicht is op wanneer de tourneeprojecten weer kunnen 
worden aangevangen zal ook de acquisitie van tourpartners worden 
gecontinueerd.

Preferred Partnership
Het partnership met zowel het Rotterdam Marriott Hotel als Jan Schut 
is in 2020 gecontinueerd. 

Philharmonisch Gala

Als gevolg van de COVID-19 pandemie en bijbehorende lockdown is het Philharmonisch Gala 
2020 noodgedwongen verplaatst naar 2022. Vanzelfsprekend is het verplaatsen van het 
grootste fondsenwervende evenement van het jaar een forse potentiële aderlating voor het 
Philharmonisch Fonds.

Toen Nederland half maart 2020 in lockdown ging waren de voorbereidingen voor het 
Philharmonisch Gala grotendeels achter de rug. Voor zover dat nog mogelijk was zijn de 
voorbereidingen direct gestaakt en is in overleg met de organiserende partners alles in het werk 
gesteld om de onvermijdelijke kosten zo veel mogelijk te drukken. In de voorbereiding van 
deze editie was een aantal bijzondere stappen gezet: het zaalprogramma had een metamorfose 
ondergaan en met het menu van diner was een serieuze stap gezet richting verduurzaming. De 
investering die reeds voor de ontwikkeling van dit Philharmonisch Gala zijn gedaan kunnen 
grotendeels worden gebruikt bij de organisatie van de volgende editie.

Voor aanvang van de lockdown bedroeg de verkoop 36,4 tafels. Al deze tafelkopers zijn
geïnformeerd over het verplaatsen en tevens is hen allen gevraagd hun reservering (deels) om te
zetten in een donatie aan het Philharmonisch Fonds of een reservering voor de volgende editie
van het Gala. Dit heeft geresulteerd in een donatie van 76.075 euro door 14 partijen en een
reservering van 10,0 tafels door 15 partijen voor de volgende editie.

De tafelkopers die hun reservering hebben omgezet in een donatie aan het Philharmonisch 
Fonds zijn daarvoor niet alleen door het bestuur van het Fonds bedankt maar ook door middel 
van een persoonlijke digitale ode van een van de musici van het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest voor de hele organisatie.
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Op 18 december 2020 ontviel ons opnieuw een 
gewaardeerd lid van het Gilde van Bedrijfsbegunstigers. 
Oude-muziekliefhebber Dick Slingerland overleed na 
een kort ziekbed op 72-jarige leeftijd. Na overleg heeft 
de familie Slingerland besloten dat de Gildebijdrage van 
Alphatron voor het seizoen 2020-2021 verder als donatie 
beschouwd mag worden.

Op 31 december 2020 telde het Gilde van 
Bedrijfsbegunstigers in totaal 46 (2019: 52) leden. Er zijn 
sinds september 2019 6 opzeggingen  ontvangen die in 
september 2020, bij ingang van het nieuwe concertseizoen, 
administratief zijn verwerkt. Het Gilde heeft in januari 2020 
twee nieuwe leden mogen verwelkomen, namelijk Trends 
ICT en Verwiel en Wijngaard, daarnaast is een aantal 
lidmaatschappen binnen de organisatie overgedragen. 
De – per saldo - daling van het ledenaantal is deels al een 
direct gevolg van de COVID-19 pandemie.

Zie voor de ledenlijst van het Gilde op 31 december 2020 
hoofdstuk 2 van dit jaarverslag. 

BUSINESSCLUB V
Zakelijk netwerk voor jonge, ondernemende 
Rotterdammers
BUSINESSCLUB V Zakelijk netwerk voor jonge, 
ondernemende Rotterdammers Businessclub V (V) is 
een club van ‘ondernemende’ Rotterdamse professionals 
uit verschillende maatschappelijke sectoren die het 
leuk vinden om er met elkaar voor te zorgen dat het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest over 100 jaar 
nog steeds tot het beste orkest ter wereld behoort. De 
doelstelling van V is drieledig; het orkest financieel 
ondersteunen, goed gezelschap van Rotterdamse 
professionals en verrassende gezelligheid in de vorm van 
inspirerende sprekers op bijzondere locaties in Rotterdam 
in combinatie met klassieke muziek. Het aanbod van 
activiteiten is wisselend: bezoeken aan verschillende 
concerten in binnen- en buitenland, avonden met 
inspirerende sprekers, lunchconcerten; telkens in stijlvolle 
setting in het huis van het orkest, de Doelen, of op een 
andere unieke locatie in de stad. Er is geen businessclub 
in Rotterdam waarbij cultuur, ondernemerschap, toegang 
tot buitengewone ondernemersverhalen en muziek zo 
samenkomen. De leeftijd van de leden ligt doorgaans 
tussen de 32 en 47 jaar. Het bestuur organiseert 4 exclusieve 
evenementen per jaar waarbij er altijd een inspirerende 
spreker aanwezig is, en waarbij gegeten en geborreld wordt. 

Hoogtepunt van een dergelijke sprekersavond is altijd een 
(kamermuziek)concert van enkele musici van het RPhO die 
op een dergelijke avond ook veel vragen beantwoorden over 
de muziek en het leven van een orkestmusicus. Noblesse 
oblige; naast de liefde voor muziek vaak een reden om lid 
te worden. Onze leden geven hiermee aan op een nuttige 
en prettige manier een bijdrage te willen en kunnen leveren 
aan het culturele leven van Rotterdam.
 
Ook in 2020 wist de businessclub bijzondere sprekers 
aan te trekken voor bijeenkomsten. Op 8 januari 
waren de leden uitgenodigd om een lunchconcert 
van het orkest te bezoeken. Op 30 januari ontving 
gastspreker Lisette Magis de leden van V in haar 
Bakkerswerkplaats en heeft zij ongetwijfeld velen 
geinspireerd met haar kijk op maatschappelijk 
ondernemen. Helaas konden vanwege COVID 19 niet 
alle geplande bijeenkomsten doorgaan op locatie. De 
bijeenkomst die in april op de Willem de Kooning 
Academie zou plaatsvinden is verplaatst naar een nader te 
bepalen moment waarop men weer fysiek bij elkaar kan 
komen en ook het stof voor het hoger onderwijs enigszins 
is neergedaald.

In plaats van de twee fysieke bijeenkomsten in het voorjaar 
van 2020 heeft Businessclub V twee succesvolle online-
evenementen georganiseerd. Op 7 mei was Derk Loorbach, 
professor socio-economische transities aan de Erasmus 
Universiteit, te gast tijdens het eerste online event. 
Op 25 juni waren George Wiegel, algemeen directeur 
RPhO, en Loortje van den Brink, violiste en medewerker 
educatie gastsprekers. Op 7 mei werd de muziek verzorgd 
door Robert Franenberg die de leden van V bovendien 
vertelde over de impact van corona op het leven van een 
orkestmusicus.

Op 10 september waren de maatregelen tijdelijk soepeler 
en ontstond de mogelijkheid om fysiek bij elkaar te komen 
in het Marriott Hotel Rotterdam. Michiel Muller, o.a. CEO 
van Picnic, was gastspreker en de muziek werd verzorgd 
door 2 hoornisten uit het orkest. 

Begin december werden de maatregelen opnieuw 
strenger en bemerkten we bij veel leden een scherm-
moeheid. In plaats van het organiseren van opnieuw 
een onlinebijeenkomst heeft het bestuur ervoor gekozen 
alle leden te verrassen met een wijnbox met muzikale 
videoboodschap door Anja van der Maten en Martijn 
Boom en een Businessclub V playlist op Spotify voor extra 
steun tijdens de – soms ingewikkelde – laatste werkweken 
van het jaar. Hiermee werd een voor veel leden zwaar 
jaar afgesloten waarin Businessclub V veel creativiteit 
heeft aangewend om de leden van de, meer dan ooit, 
broodnodigde, inspiratie te voorzien.
 
Het bestuur van Businessclub V bestond op 31 december 
2020 uit de volgende personen: 
Bastiaan van de Werk - voorzitter 
Liam Verheul - penningmeester 
Rogier van IJperen 
Floris Vervat 
Margriet Tutuhatunewa-Jansen
 
Businessclub V heeft in kalenderjaar 2020 4 nieuwe leden 
mogen verwelkomen, maar heeft daar tegenover ook 
afscheid moeten nemen van 5 leden. Als reden voor het 
opzeggen van het lidmaatschap wordt normaal gesproken 
voornamelijk te weinig tijd voor het bijwonen van 
bijeenkomsten of wisselen van werkgever genoemd, maar 
dit jaar kwam daar het effect van de pandemie bij.

Op 31 december 2020 kende V een ledental van 39, de 
ledenlijst is opgenomen in hoofdstuk 2 van deze 
jaarrekening. 

Het bestuur van V heeft, samen met de afdeling 
Fondsenwerving en Relatiemanagement van het RPhO, 
de ambitie uitgesproken om V in 2021, of in ieder geval 
zodra de mogelijkheid zich weer redelijkerwijs voordoet, 
weer verder te laten groeien en op deze manier actief bij te 
dragen aan de doelstelling van het Philharmonisch Fonds. 
De jaarlijkse contributie bedraagt € 549,-.  

ZAKELIJKE NETWERKEN

GILDE VAN BEDRIJFSBEGUNSTIGERS
Prestigieus netwerk op executive niveau
Het Gilde van Bedrijfsbegunstigers is de businessclub van 
het Rotterdams Philharmonisch Orkest op CEO-niveau. 
Het wordt gevormd door vooraanstaande bedrijven die 
het orkest een warm hart toedragen. De jaarlijkse bijdrage 
van € 6.000,- aan het Philharmonisch Fonds en daaruit 
voortvloeiende uitkeringen vanuit dit fonds aan het orkest, 
maken het mogelijk bijzondere projecten te realiseren 
die voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest het 
verschil maken. Niet alleen is het Gilde een belangrijke 
inkomstenbron, het vormt ook een cruciaal relatienetwerk 
rondom het orkest. 
 
In een regulier seizoen ontvangen gildeleden 12 vrijkaarten 
voor concerten naar keuze, is er naamsvermelding 
in de belangrijkste communicatiemiddelen 
van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, 
worden speciaal voor het Gilde een Voorjaars- 
en Najaarsbijeenkomst georganiseerd in het Rotterdam 
Marriott Hotel rond een aansprekend concert van 
het orkest en wordt er een Gildereis georganiseerd 
naar een concert van het orkest in het buitenland. De 
Voorjaarsbijeenkomst doet tevens dienst als jaarlijkse 
Algemene Leden Vergadering.  
 
In 2020 heeft de Voorjaarsbijeenkomst van het Gilde van 
Bedrijfsbegunstigers vanwege de geldende maatregelen 
niet plaats kunnen vinden. De Najaarsbijeenkomst op 
9 oktober heeft in aangepaste vorm plaatsgevonden. 
Bij alle Gildeleden is een borrelbox thuisbezorgd die 
men kon nuttigen tijdens de digitale ledenvergadering. 
Deze ledenvergadering werd live uitgezonden vanuit de 
Doelen en kende twee muzikale intermezzo’s door André 
Heuvelman en Henri Kelder.

Na afloop van de vergadering bestond de mogelijkheid om 
naar de Doelen te komen om het concert van die avond live 
bij te wonen. 

In juni bereikte ons het verdrietige nieuws dat Gildelid Cees 
de Bruin is overleden. Cees was een begenadigd Rotterdams 
ondernemer en was altijd nauw betrokken bij de activiteiten 
van het orkest. Cees’ aanwezigheid zal ook in het Gilde 
gemist worden, het Philharmonisch Fonds is hem veel dank 
verschuldigd. Belle de Bruin zal het Gildelidmaatschap van 
de familie De Bruin voortzetten.
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ADOPTIE- EN
BEDRIJFSCONCERTEN 

In 2020 werd de traditie voortgezet om 
diverse concerten van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest te laten adopteren 
en daarmee sponsoren door Rotterdamse 
bedrijven of om ontvangsten te organiseren 
rondom een concert.

Helaas gooide ook hier de COVID-19 pandemie roet in 
het eten en heeft slechts een fractie van de op dit gebied 
geplande activiteiten plaats kunnen vinden. Daarmee is er 
een tijdelijke pauze ontstaan in langdurige samenwerkingen 
van vaste concertpartners van het orkest, zoals de 
samenwerking met ECT Hutchion Ports rondom het 
kerstconcert. Vanzelfsprekend wordt er goed contact 
onderhouden met deze partners en is, waar mogelijk, een 
digitaal concert aangeboden aan de relaties van de partners 
om de veelal jarenlange traditie niet zonder meer verloren 
te laten gaan. Diverse vaste partners hebben toegezegd om 
bijdeeerstvolgende mogelijkheid opnieuw samen te werken 
met het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Voor Nederland in maart 2020 in lockdown ging heeft een 
aantal evenementen nog fysiek plaats kunnen vinden.

Nieuwjaarsconcert Gemeente Rotterdam
09-01-2020
De Gemeente Rotterdam organiseerde hun jaarlijkse 
receptie traditiegetrouw met het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest. Een keur aan vooraanstaande 
gasten vierden feestelijk de jaarwisseling. Na speeches
van Burgemeester Aboutaleb en algemeen directeur 
George Wiegel werden de gasten getrakteerd op een mooi 
feestelijk programma verzorgd door het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest.

64e Unilever Concert 4 You – 11-01-2020
Onder de naam Concert 4 You organiseerde Unilever haar 
traditionele nieuwjaarsconcert in de Doelen. Het is de 
wens van Unilever om in de toekomst de nadruk minder te 
leggen op het feit dat het een Nieuwsjaarsconcert is, maar 
meer op het feestelijk samenkomen tussen alle betrokkenen 
van Unilever en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. 
Ook dit jaar was het concert volledig uitverkocht en konden 
de gasten genieten van een prachtig aangekleed concert.
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Het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
weet zich gesteund door een groot aantal 
betrokken particuliere begunstigers, 
verenigd in het ‘Maecenasfonds’, dat in 
1996 werd opgericht. Om de kring van 
particuliere gevers te laten groeien wordt 
actief geworven. Uiteraard is relatiebeheer 
de tweede belangrijke component van het 
fonds. Dit was in 2020 niet eenvoudig omdat 
er slechts mondjesmaat mensen konden 
worden uitgenodigd. Toch werd hierdoor ook 
duidelijk hoe betrokken deze particuliere 
gevers zijn, slechts één mecenas haakte in 
2020 af.

Het mecenaat kent drie kringen – Crescendo, Forte en 
Fortissimo – allen met (verschillende mate van) toegang tot 
persoonlijke ontmoetingen met het orkest. In 2020 stonden 
verschillende evenementen gepland, slechts een aantal heeft 
doorgang kunnen vinden. Alle programmaonderdelen die 
niet uitgevoerd zijn, schuiven voor zover mogelijk en nog 
relevant door naar september 2021 en later:  

5 april 2020 (Groot)ouder en (klein)kind 
evenement 
Het (groot)ouder en (klein)kind evenement viel 
precies in de eerste lockdown en moest daarom 
worden afgeblazen. Mecenassen hadden op vertoon 
van hun entreekaart gratis hun (klein)kinderen, 
buurkinderen, neefjes en/of nichtjes mogen meenemen 
naar de familievoorstelling Peer Gynt. Daarna zouden 
ze uitleg krijgen over de filmanimatie door de 
productieleider van het educatief programma Katinka 
Reinders en zouden ze met hun (groot)ouder op het 
podium op de foto gezet worden. Zodra de eerste 
mogelijkheden zich weer voordoen wordt het educatief 
programma volop ingezet voor het mecenaat. De meeste 
mecenassen zien het doorgeven van de liefde voor muziek 
als een groot goed. 

13 mei 2020 Lezing en open repetitie bij het 
Herdenkingsconcert 
Helaas moest de bijeenkomst van 13 mei, waarbij 
muziekhistoricus Joop van Velzen een lezing zou geven 
over klassieke muziek tijdens WOII, ook worden afgelast. 
De lezing stond gepland voorafgaand aan de repetitie 
van het herdenkingsconcert, Mahler 2 met Lahav Shani. 
Precies tachtig jaar nadat het hart van Rotterdam werd 

weggebombardeerd, wilde het RPhO met Mahlers 
Wederopstandingssymfonie herdenken hoe de stad weer uit 
haar as herrees: Apocalyps en wedergeboorte. Angst maakt 
plaats voor verrukking: ‘er is geen straf en beloning,’ schreef 
Mahler, ‘alleen maar een allesoverheersend gevoel van 
liefde.’ Het programma wordt bewaard voor het volgende 
herdenkingsconcert dat waarschijnlijk plaatsvindt in 2025.

Verschillende data in juni 2020 
De mecenassen van het RPhO werden in kleinere 
groepen op verschillende data in juni uitgenodigd om 
een repetitie bij te wonen op het moment dat het weer 
toegestaan was om kleine groepen mensen te ontvangen. 
Dit diende verschillende doelen: aan de ene kant gaf het de 
mogelijkheid om te zien hoe er onder strenge regels toch 
een groep ontvangen kon worden, aan de andere kant kon 
zo tegemoetkomen worden aan de wens van mecenassen 
om het orkest live te horen spelen. Op verschillende dagen 
werden verschillende stukken gerepeteerd, het orkest 
zat met het gezicht naar het orgel en het podium was 
uitgebreid zodat de orkestleden met voldoende afstand van 
elkaar konden spelen. Er was waardering voor het kunnen 
bijwonen van een repetitie, hoewel ook veel mecenassen het 
risico nog niet durfden te nemen. De mecenassen begrepen 
dat de voorwaarden er moesten zijn, maar voelden deze ook 
als belemmering voor het optimaal kunnen genieten van 
een concert. 

21 augustus 2020 Mecenas Bedankdiner 
Ook het mecenas bedankdiner moest helaas worden 
afgezegd. Mecenassen worden (indien mogelijk) in de 
tweede helft van 2021 uitgenodigd voor een buffetdiner 
om ze te bedanken voor hun steun. Opnieuw is het 
uitgangspunt dat algemeen directeur George Wiegel en 
chef-dirigent Lahav Shani de mecenassen zullen toespreken 
en bedanken voor hun steun. Aansluitend worden de 
mecenassen uitgenodigd voor het eerste concert van het 
seizoen. 

27 november 2020 Lunch met Lahav voor 
de Fortissimokring en bruikleengevers 
instrumenten 
In november 2020 mocht een groep, zowel binnen als 
buiten, uit maximaal 4 personen van verschillende 
huishoudens bestaan. Een ontvangst van onze 
fortissimokring en bruikleengevers was daardoor 
onmogelijk. Er wordt gestreefd om dit programma in het 
najaar 2021 weer te organiseren. 

Uitnodiging voor concerten 
Er zijn weinig concerten voor publiek gespeeld, repetities 
en uitvoeringen werden onder strenge regelgeving 
uitgevoerd. Het was daarom onmogelijk om mecenassen uit 
te nodigen voor concerten of repetities. De onlineconcerten 
zijn met veel plezier gevolgd en hebben veel positieve 
feedback opgeleverd vanuit het mecenaat. Met als start de 
uitvoering van Beethovens Ode an die Freude in maart 
2020. Deze uitvoering, opgenomen vanuit huissituaties van 
de musici, heeft veel mensen ontroerd. Toen de uitvoering 
‘viral’ ging, werd ook opnieuw duidelijk hoe trots de 
mecenassen op hun orkest zijn.

Toegift Rotterdam 
Een afvaardiging van de afdeling Fondsenwerving 
& Relatiemanagement is namens het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest sinds 2018 een van de zeven 
initiatiefnemers die het nalaten aan de hele culturele sector 
in Rotterdam op de kaart wil zetten. Deze zeven grote 
culturele instellingen in Rotterdam hebben dit initiatief 
genomen met als doel inwoners van (groot-)Rotterdam 
op de hoogte brengen van de mogelijkheid om culturele 
instellingen in het testament op te nemen. In 2020 is de 
Stichting Toegift Rotterdam opgericht en op 2 december 
is het platform ikwashier010.nl online gelanceerd door 
wethouder Saïd Kasmi vanuit de Doelen. Dit was tevens de 
start van een outdoor bewustwordingscampagne gericht 
op het belang van en de mogelijkheden voor nalaten aan 
cultuur in Rotterdam.

De afdeling speelt hier een actieve rol in. Enerzijds omdat 
deze vorm van inkomstenwerving ook voor het orkest 
steeds belangrijker wordt en anderzijds om als grote 
organisatie voor de hele culturele sector in Rotterdam iets 
te kunnen betekenen.

Omvang mecenaat
In 2020 zijn 18 nieuwe lijfrentepolissen afgesloten (12x 
Crescendo, 5x Forte en 1x Fortissimo). Deels betreft dit 
verlenging van polissen van mecenassen die al bij ons 
bekend zijn, ook gaat het om nieuwe mecenassen die niet 
eerder op deze manier aan het RPhO verbonden waren. 
Helaas verloren we twee mecenassen door overlijden, 
de dochter van een van hen (bruikleengever) heeft te 
kennen gegeven het mecenaat van haar overleden moeder 
over te nemen. Een van de mecenassen verlengde haar 
lijfrentepolis niet, vanwege de hoge leeftijd en slechte 
gezondheid. Daarmee sloten we 2020 af met een totaal 

van 133 lijfrentepolissen, waarbij soms meerdere polissen 
op één naam staan. Het mecenaat kent naast deze 
jaarlijkse bijdragen uit de lijfrentepolissen ook giften van 
bruikleengevers en legatoren.

Voor de werving is een speciale commissie van 
mecenassen actief. Dit zijn actieve begunstigers die zich 
als ambassadeur inzetten, hun netwerk ter beschikking 
stellen en meedenken over uiteenlopende acties. In 2020 
heeft de commissie een nieuw lid opgenomen en kwam de 
commissie doordat er weinig werving mogelijk was slechts 
2 keer bij elkaar.  

Samenstelling Wervingscommissie  
De Wervingscommissie bestaat uit:  
Mevrouw A. Wijers, voorzitter
De heer J.C.M. van Buuren  
Mevrouw T. Noorman  
Mevrouw I.J.M. Muller-Schoof  
Mevrouw N.E. van der Wal   
Mevrouw J. van Hasselt 

MECENAAT
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DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN 

Samenstelling bestuur
Het bestuur van het Philharmonisch Fonds kwam in 2020 
fysiek bijeen op 30 januari en 25 september en online op 3 
april en 10 december. Op 7 mei vond een ingelaste online 
bestuursvergadering plaats n.a.v. corona. De algemene 
ledenvergadering van het Gilde van Bedrijfsbegunstigers 
vond digitaal plaats op vrijdag 9 oktober 2020.

Het bestuur bestond op 31 december 2020 uit: 
-  De heer drs. J.J. Visser
 (voorzitter)
- De heer drs. Leo Peeters Weem
  Directievoorzitter Rabobank Rotterdam 

(penningmeester)
- De heer drs. J.M. Valkier
  Directeur Anthony Veder Group (vice-voorzitter tot 

en met 7 mei 2020)
- De heer ir. J.A.P. Ector
  Ector Hoogstad Architecten (vice-voorzitter, vanaf 7 

mei 2020)
- Mevrouw drs. B.H.C. de Bruin 
 Directeur Indofin Group (lid) 
- De heer F.V. Vervat 
 Directeur-eigenaar Jeeves BV (lid)
- De heer mr. M.C.D. Wesseling
 Partner Houthoff (lid)

Algemeen
Patrick Pfaff is in 2020 teruggetreden als bestuurslid. 
Patrick is namens ABN AMRO als opvolger van Tjeerd 
Schipper lang onderdeel van het bestuur geweest. Patrick 
blijft lid van het Gilde van Bedrijfsbegunstigers. We danken 
hem voor zijn inzet en danken ook ABN AMRO voor hun 
jarenlange afvaardiging in het bestuur.

In 2020 heeft daarnaast een wisseling van portefeuilles 
in het bestuur plaatsgevonden. Joost Ector heeft vanaf 7 
mei het vice-voorzitterschap van Jan Valkier overgenomen 
die vanaf diezelfde datum als algemeen bestuurslid 
onderdeel is van het bestuur. Joost is liaison naar het 
Gergiev Festival en ook naar het mecenaat.

Medewerkers
In 2020 bestond de afdeling fondsenwerving- en
relatiemanagement gemiddeld uit 2,82 fte (3,45 fte in 2019). 
Vanwege langdurige uitval van één van de medewerkers van 
de afdeling is per december een interim-medewerker op 
freelancebasis aangetrokken. De kosten voor deze afdeling 

komen ten laste van het Philharmonisch Fonds. Verder 
is vanwege de verminderde activiteiten op het gebied van 
relatiebeheer en event management een belangrijk deel van 
de kosten van de afdeling ten laste van het Orkest gebracht.

Beleggingen
In mei 2017 is het beleggingsbeleid aangepast en 
vastgesteld. Het beleggingsdoel houdt het midden 
tussen vermogensbehoud en vermogensgroei. 
De beleggingshorizon is bepaald op 15 jaar. Het 
beleggingsbeleid is gericht op een stabiele waardegroei van 
het belegde vermogen, met als streefrendement een totaal 
rendement (som van inkomsten en vermogenswinst) van 
jaarlijks circa 3%.

De bandbreedtes voor de verschillende 
beleggingscategorieën zijn onveranderd als volgt:
>> 30 % aandelen en onroerend goed tussen 10 en 50%,
>> 55% obligaties tussen 45 en 70%,
>> 10% liquiditeiten tussen de 5 en 36% en
>> 5% overig zoals grondstoffen tussen de 0 en 15%.

Exploitatieresultaat
Het boekjaar 2020 betrof de periode 1 januari 2020 tot en 
met 31 december 2020. In dit boekjaar is een positief
resultaat behaald van € 568.434. Dit is € 217.430 meer dan 
in 2019. Het resultaat in 2019 bedroeg € 351.004.
Het verschil met het resultaat van 2019 kan als volgt 
worden verklaard:
>>  in 2020 is een kleiner positief beleggingsresultaat 

behaald, dit resulteert in een lager resultaat in 2020 van 
€ 438.000;

>>  in 2020 zijn er door de coronacrisis nauwelijks 
activiteiten in het Fonds georganiseerd resulterend in 
een lager resultaat van € 162.000;

>>  in 2020 lagere beheerskosten van € 121.000;
>>  in 2020 is er door het Orkest vrijwel geen beroep op 

het Fonds gedaan, per saldo zijn de uitdelingen uit het 
Fonds hier door in 2020 € 696.000 lager.

Van het positieve resultaat van € 568.434 is € 358.759  
toegevoegd aan de algemene reserve van het 
Philharmonisch Fonds en € 209.675 toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve Maecenasfonds. Het vermogen 
bedraagt ultimo 2020 € 5,8 mln.

Risicobeheersing
De volgende risico’s worden door het Philharmonisch 
Fonds geïdentificeerd:
-  Het realiseren van voldoende middelen om de uitdelingen 

in continuïteit te kunnen toezeggen. Voor het verkrijgen 
van voldoende middelen wordt gestreefd naar een 
piramidale opbouw en een grote groep bedrijven die een 
bijdrage verstrekken om het risico te spreiden;

-  Beleggingsrisico. Voor de beleggingen van de middelen 
is gekozen voor uitbesteding aan professionals met als 
risicoprofiel matig defensief.

Transparante werkwijze
In december 2020 is door het bestuur besloten de 
financiële verhoudingen tussen het Fonds en het Orkest 
te vereenvoudigen en transparanter te maken. Besloten is 
dat alle fondsenwervende activiteiten door het Fonds op 
basis van goedgekeurde projectplannen aan het Orkest 
worden gedelegeerd. Daarmee worden de dag dagelijkse 
financiële stromen ondergebracht bij het Orkest en wordt 
alleen op hoofdlijnen afgerekend tussen Orkest en Fonds, 
zodat de financiële administratie van het Fonds veel 
kleiner en overzichtelijker wordt. De maandelijks betaling 
van salarislasten van de medewerkers fondsenwerving 
en overige kosten fondsenwerving, worden vervangen 
door een jaarlijks vast te stellen lumpsum bedrag waarin 
alle kosten die het Orkest maakt t.b.v. de activiteiten voor 
het Fonds en de fondsenwerving geacht worden te zijn 
opgenomen. Het Orkest maakt jaarlijks een projectplan 
voor de uit te voeren activiteiten voor de fondsenwerving 
dat wordt vastgesteld door het bestuur van het Fonds.
De luwte als gevolg van de Coronacrisis wordt gebruikt om 
deze nieuwe werkwijze in de loop van 2021 in te voeren.

Begroting 2021
Als gevolg van de onzekerheden voortvloeiend uit de 
Coronacrisis en de grote drukte i.v.m. de aanpassingen van 
het programma in het najaar van 2020 en vroege voorjaar 
van 2021  is er voor kalenderjaar  2021 geen begroting 
vastgesteld voor de Stichting Philharmonisch Fonds.

RELATIENETWERK

Een goed relatienetwerk is voor het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest van wezenlijk belang. 
Vanwege het geringe aantal activiteiten bood 2020 
uitdagingen op het gebied van de mogelijkheden om de 
banden met verschillende groepen relaties te onderhouden 
en te intensiveren.

In 2020 heeft de focus daarom voornamelijk gelegen op 
het beheren van relaties en minder op het uitbreiden van 
de netwerken. Vanwege de media-aandacht die er in grote 
mate geweest is voor de culturele sector heeft een aantal 
particulieren zich zonder actieve werving in de Doelen 
aangemeld als mecenas. 

Daarnaast heeft zich een aantal digitale mogelijkheden 
voorgedaan om het orkest bij groepen potentiële 
relaties te introduceren, bijvoorbeeld tijdens het Vexpan 
Parkeercongres op 22 oktober. Bovendien is in 2020 de tijd 
genomen om plannen en middelen te ontwikkelen om in te 
kunnen zetten vanaf het moment dat het weer mogelijk is 
de netwerken op een zinvolle manier uit te breiden. 
 
De voorbereidingen die in 2020 zijn getroffen zullen 
hopelijk in 2021 ingezet kunnen worden om steeds 
optimaler gebruik te kunnen maken van het hele netwerk 
rondom het orkest en daarbuiten. 
 
Zakelijke nieuwsbrief 
Met ingang van concertseizoen 2018/2019 is een nieuwe 
vorm gekozen voor de Zakelijke Nieuwsbrief en wordt 
deze per e-mail naar de zakelijke relaties van het orkest 
verstuurd.  In deze nieuwsbrief worden Gildeleden, 
Businessclubleden, sponsoren en partners op de hoogte 
gehouden van evenementen en ontwikkelingen rondom het 
orkest. Met ingang van 2019 ontvangen ook mecenassen, 
naast het jaarlijkse informatiebulletin en de uitnodigingen 
voor evenementen en bijeenkomsten, ook een digitale 
nieuwsbrief speciaal voor hen samengesteld.  In 2020 zijn 
er 5 zakelijke nieuwsbrieven verstuurd en tevens 5 digitale 
nieuwsbrieven aan het mecenaat.
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Nedspice Holding B.V. | de heer F.J. Lavooij 
NGM International B.V. | de heer R.J. Drake 
Ploum | de heer mr. R.E.N. Ploum 
ProDelta | mevrouw E.R.D. Meijer 
Rabobank Rotterdam | de heer drs. L.A. Peeters Weem 
Tóco | mevrouw S.C. Tóth 
Trends ICT | De heer V. Visser
Van Lanschot Bankiers Rotterdam | de heer M.J.R. 
Slingenberg 
Van Oord Dredging and Marine Contractors BV | de heer 
R.E. de Bruin 
Verwiel en Wijngaard | de heer C. Verwiel
Vitol B.V. | de heer G.R. Skern 

Op persoonlijke titel: 
De heer S.M.T. Schipper
De heer ir. drs. H.N.J. Smits
De heer J.B.J. Stegmann 
Mevrouw C.F.J. de Ruiter-de Groot

Ambassadeurs Philharmonisch Fonds 
De heer F.J. Lavooij 
De heer S.M.T. Schipper

OVERZICHT GILDE

op 31-12-2020

2
Samenstelling

Gilde van
Bedrijfsbegunstigers

en Businessclub V

ABN AMRO Bank Rotterdam | de heer P. Pfaff 
AKD Advocaten & Notarissen | mevrouw mr.  
N. van Woerkom MBA en mevrouw mr. M.G.H.M.  
Verkuilen MBA 
Alphatron Holding B.V. | de heer Th. M. Slingerland 
(in herinnering) 
Anthony Veder | de heer drs. J.M. Valkier 
Batenburg Techniek N.V. | de heer R. van den Broek 
BAM Bouw en Vastgoed Nederland | de heer M. Broos 
Breeman BMW | de heer A.J. van Witvliet 
Doornbos Equipment B.V. | mevrouw D. Doornbos 
Dura Vermeer Groep N.V. | de heer drs. J. Dura 
Ector Hoogstad Architecten | de heer ir. J.A.P. Ector 
EDGE Technologies | de heer drs. C.P.G. van Oostrom 
Eneco Holding N.V. | de heer G.A.J. Dubbeld 
Enigmatry | de heer J. de Haan 
HAL Investments | de heer mr. J.B. van Marwijk Kooy 
Havenbedrijf Rotterdam  N.V. | de heer drs. A.S. Castelein 
Hollandia Vastgoed B.V. | de heer S.P. Lubbers 
Houthoff | de heer mr. M.C.D. Wesseling 
Hutchison Ports ECT Rotterdam | de heer L.C. Ruijs 
Indofin Group | Middelland Beheer B.V. | mevrouw drs. 
B.H.C. de Bruin 
ING Bank Rotterdam | de heer G.J. van de Guchte 
Jeeves | de heer F.V. Vervat 
Koninklijke Vopak N.V. | de heer J.B. Schutrops 
KPMG | de heer M. Boorsma 
Loyens & Loeff N.V. | de heer mr. drs. G. Melching | de 
heer mr. E.J. Stumphius 
M&R de Monchy | de heer D.L. baron van Wassenaer 
Manhave Vastgoed | de heer J.S. Manhave 
Matrans Holding B.V. | de heer J.M.E. Vervat 
NautaDutilh | de heer E.H. Geerling 
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3 
JAAR

REKENING

OVERZICHT BUSINESSCLUB V

op 31-12-2020

Berlioz Maatschoenen Mauritz Vlot | Boodschapvast Margriet Tutuhatunewa-Jansen | Bunker Connect Europe 
Konstantin Kaminski | CforG | Caroline for Growth Caroline Gerding | Containerweight Jasper Nagtegaal | 
De Bok Roijers Gasseling Advocaten Daphne Buren - Baks | De Jonge Advocaten Mirjam Hoogesteger | De 

Nieuwe Poort Rob Ittmann | Deloitte Accountants Harm Rebergen | Doornbos Equipment Denise Doornbos | 
Houthoff Koen Hamelink | Houthoff Sjoerd van der Meer | InPublic Martin Curfs | International Trust Services 
Robert Knoops | Jeeves/Senior Service Floris Vervat | Kloet Onderhoud Amy Oerlemans | Kokon Architectuur 
& Stedenbouw Henk Middelkoop | Loyens & Loeff Jules de Beer | Mama Taxi Zizi Fernandes | MetRechtHelder 
Janneke Boerman | NautaDutilh Bart Keupink | NautaDutilh Jaco Belder | Niels Olivier Architect Niels Olivier 

| PartnerSelect Nederland Rogier van IJperen | Platform P Shanna van den Berg | Ploum Jeroen Terstegge | 
Project S Esther Olthoorn | Rabobank Rotterdam Astrid de Korte | Rabobank Rotterdam Heidi Leeuwangh | 

Risqwise Martijn van Altenburg | Roos & van de Werk Bastiaan van de Werk | Ten Holter Noordam Advocaten 
Job Velthuizen | TIMEFF Liam Verheul | Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten Irene Tax | Windt Le 

Grand Leeuwenburgh Advocaten Ruben Leeuwenburgh | Youfone Valentijn Rensing 

Op persoonlijke titel:
Christiaan Wagenaar | Dirk van Beukel | Saskia Braun 
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 31 december 31 december 
 2020 2019

Activa
Vlottende activa
Vorderingen (1)
Debiteuren 24.855 59.075
Overige vorderingen en overlopende activa 16.250 22.184
 
 41.105 81.259 

Effecten (2) 5.483.477  5.294.393
Liquide middelen (3) 843.846 782.348 

Totaal activa 6.368.428 6.158.000

Passiva
Vermogen 
Algemene reserve (4) 4.557.893 4.199.134 
Mecenasfonds (5) 1.240.636 1.030.961
Sylvia Tóth Compositiefonds [6]  –  –

 5.798.529 5.230.095

Kortlopende schulden
Crediteuren 24.655 27.250 
Rotterdams Philharmonisch Orkest 76.318 406.970  
Rotterdam Philharmonic Festival 8.250 29.500
Medewerkers Rotterdams Philharmonisch 144.342 157.164
Overlopende passiva en overige kortlopende schulden (7) 316.334 307.021 
    
 569.899 927.905

Totaal passiva 6.368.428 6.158.000

 werkelijk begroting werkelijk
 2020 2020 2019

Opbrengsten
Bruto opbrengsten 620.645 1.065.000 1.133.996
Kosten 43.515 301.978 395.034

Totaal netto-opbrengsten 577.130 763.022 738.962

Uitgesplitst:
Netto opbrengsten concerten (8) 65.548 289.000 192.980
Netto bijdragen Gildeleden en Businessclub V (9) 285.407 276.522 280.271
Netto opbrengst sponsors (10) - 15.000 15.000
Netto opbrengst mecenassen (11) 226.175 182.500 250.711

Totaal netto-opbrengsten 577.130 763.022 738.962

Kosten
Algemene beheerskosten (12) 171.916 240.000 293.267

Resultaat uit normale exploitatie 405.214 523.022 445.695

Opbrengst effecten en rente liquide middelen 29.513 47.000 52.682
Koersresultaten beleggingen 197.003 - 615.703
Beheersvergoeding (46.796) (43.000) (50.443)

Rendement beleggingen 179.720 4.000 617.942

Resultaat voor uitdelingen 584.934 527.022 1.063.637

Bestemmingen (13)
Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest - 300.000 300.000
Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest,  - - 200.000
variabel
Garanties Tournees - 288.000 50.000
Stichting Rotterdam Philharmonic Festival - 50.000 50.000
Uitdeling uit Mecenasfonds 16.500 - 98.333
Uitdeling uit Sylvia Tóth Compositiefonds - - 14.300

Totaal uitdelingen 16.500 638.000 712.633
 
Exploitatieresultaat 568.434 (110.978) 351.004

Bestemming exploitatieresultaat
Toevoeging/onttrekking algemene reserve 358.759 - 212.926
Toevoeging/onttrekking aan mecenasfonds 209.675 - 138.078

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na bestemming exploitatieresultaat)

3.2 EXPLOITATIEREKENING 2020 

alle bedragen zijn in €

alle bedragen zijn in €
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ALGEMEEN

Activiteiten
Stichting Philharmonisch Fonds is opgericht bij notariële 
akte d.d. 28 februari 1990. De vestigingsplaats is Rotterdam.
Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel:
het verwerven en beheren van gelden ten behoeve 
van de te Rotterdam gevestigde stichtingen: Stichting 
Rotterdams Philharmonisch Orkest en stichting Rotterdam 
Philharmonic Festival en het ter beschikking stellen van 
gelden aan die stichtingen, zomede al hetgeen met het 
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn.

De financiële middelen van de stichting worden gevormd 
door:
•  Opbrengsten tafelverkoop, lidmaatschapsgelden, 

sponsorgelden
•  Schenkingen, erfstellingen en legaten
•  Overige baten.

Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking 
van het doel van de stichting.

Het bestuur bestond in 2020 uit 8 leden, de samenstelling 
van bestuur in 2020 is als volgt:

drs. J.J. Visser (voorzitter)
drs. L.A. Peeters Weem (penningmeester)
ir. J.A.P. Ector (vice-voorzitter vanaf 7 mei 2020)
drs. J.M. Valkier (vice-voorzitter tot en met 7 mei 2020)
mw drs. B.H.C. de Bruin
mr. P.J.J. Pfaff (tot en met 19 mei 2020)
F.V. Vervat
mr. M.C.D. Wesseling

Verbonden partijen
De stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest en de 
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 de stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest en aan 
de stichting Rotterdam Philharmonic Festival worden de 
gelden op aanvraag beschikbaar gemaakt.
Voor het Orkest vindt er organisatorische ondersteuning 
plaats bij fondsenwerving en relatiebeheer.

Algemene grondslagen voor de opstelling van 
de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de 
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties 
zonder winststreven’.
De waardering van de activa en passiva en de bepaling 
van het exploitatieresultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag 
voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, 
worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het 
kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop 
zij betrekking hebben. Baten worden slechts genomen 
voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten, 
verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong 
vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht 
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden.

Continuïteit van de activiteiten
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 
continuïteitsveronderstelling.
Stelselwijzigingen
In het boekjaar 2020 hebben zich geen stelselwijzigingen 
voorgedaan.
Schattingswijzigingen
In het boekjaar 2020 hebben zich geen 
schattingswijzigingen voorgedaan.
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 Philharmonisch Fonds kent geen 
afgeleide financiële instrumenten.
Boekjaar
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
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.
Schattingen bij de toepassing van de grondslagen van 
waardering en resultaatbepaling
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie 

oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt 
die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en 
de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, 
en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten 
kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en 
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend 
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 
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 het weergeven van 
de financiële positie.
Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva
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.
Effecten
De ter beurze genoteerde aandelen en obligaties behoren 
tot een handelsportefeuille en worden gewaardeerd 
op de beurswaarde per balansdatum, waarbij 
waardeveranderingen direct in de exploitatierekening 
worden verantwoord.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, 
dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
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 Philharmonisch Fonds is opgericht. Deze reserve 
wordt aangehouden om de continuïteit van de stichting op 
langere termijn te waarborgen.
Maecenasfonds
Het Maecenasfonds wordt gevormd door schenkingen, 
giften en donaties van mecenassen. De uitkeringen vinden 
plaats op basis van specifiek aangegeven bestemmingen bij 
de giften dan wel op verzoek van het Orkest of Festival.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen 
de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs.
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de 
opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op 
transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn 
gerealiseerd.
Bruto opbrengsten
De bruto-opbrengsten omvatten de opbrengsten uit de 
bijdragen en de geleverde diensten en dergelijke onder 
aftrek van over de omzet geheven belastingen.
Kostprijs omzet
Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan 
de omzet toe te rekenen directe kosten, waaronder kosten 
uitbesteed werk en andere externe kosten, personeelskosten, 
en overige bedrijfskosten die toerekenbaar zijn aan de 
kostprijs van de omzet.
Netto opbrengsten
De netto-opbrengsten omvatten de bruto opbrengsten 
onder aftrek van de directe kosten, zoals beschreven bij de 
kostprijs van de omzet.
Algemene beheerkosten
Onder algemene beheerskosten worden die kosten verstaan 
die ten laste van het boekjaar komen, en die niet direct aan 
de kostprijs van de geleverde diensten zijn toe te rekenen.
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.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van 
resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 
voorgaande jaar.
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 ultimo 2020 ultimo 2019

[5] Maecenasfonds
Stand aanvang boekjaar  1.030.961 892.883
Onttrekkingen (16.500) (98.333)
Te bestemmen uit het resultaat  226.175 236.411

Stand ultimo boekjaar  1.240.636 1.030.961 

Aan het Maecenasfonds worden de netto-opbrengsten van de mecenassen 
toegevoegd en verder worden gerichte schenkingen ten behoeve van projecten als 
uitdeling verantwoord.

De ontvangen en nog niet bestede opbrengsten zijn voor de volgende bedragen 
ultimo 2020 specifiek bestemd:

Instrumenten, innovatie en academy 228.000

Totaal  228.000

[6] Sylvia Tóth Compositiefonds
Stand aanvang boekjaar - - 
Onttrekkingen - (14.300)
Te bestemmen uit het resultaat  - 14.300

Stand ultimo boekjaar  - - 

Het Sylvia Tóth Compositiefonds maakt onderdeel uit van het vermogen.
Het betreft giften voor composities.

[7] Kortlopende schulden en overlopende passiva
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

Omzetbelasting 33.613 28.321
Accountantskosten  15.000 7.000
Overlopende passiva  20.597 56.060
Overlopende passiva inzake Gilde en V 170.274 215.640
Vooruitontvangen inzake Gala 76.850 -

Totaal 316.334 307.021

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
In de vergadering van het bestuur van de Stichting Rotterdams Philharmonisch Fonds d.d. 10 december 2020 is 
voor het kalenderjaar 2021 een garantie aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest afgegeven ter hoogte van € 
300.000 voor bijzondere projecten en prioriteiten. In deze vergadering is ook besloten tot een lumpsumvergoeding in 2021 
voor de werkzaamheden voor relatiebeheer en sponsoring met als uitgangspunt een bedrag van € 240.000.
In de vergadering van het bestuur van de Stichting Rotterdams Philharmonisch Fonds d.d. 10 december 2020 is 
aangegeven dat het bestuur positief staat tegen het verlenen van een garantie van € 100.000 aan het Gergiev Festival na 
het ontvangen van extra informatie. Het Philharmonisch Fonds bezit hiernaast rechten op schenkingen vanuit meerjarige 
lijfrentepolissen. Deze rechten zijn voor de periode vanaf 2020 te becijferen op € 290.000.

De voor het Gala van 2020 ontvangen bedragen zijn voor een deel gereserveerd voor een komen gala en hier 
als vooruit ontvangen opgenomen. Het Philharmonisch Fonds heeft de pensioenregeling verwerkt volgens de 
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Alle kortlopende 
schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

alle bedragen zijn in €

 ultimo 2020 ultimo 2019

[1] Vorderingen

Debiteuren 24.855 59.075
In de debiteuren zijn de aan het eind van het jaar verstuurde facturen voor het 
Gilde van 2020-2021 ad € 21.780 begrepen. Voorgaand jaar is er later gefactureerd 
voor het Gilde.

De post vorderingen en overlopende activa kan als volgt worden gespecificeerd:
 
Vorderingen en overlopende activa  9.250 7.965
Nog te factureren 6.000 12.000
Overlopende interest  1.000 2.219

 16.250 22.184

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde 
van de vordering.

[2] Effecten
Het verloop van deze post is als volgt te specificeren.

Stand aanvang boekjaar  5.294.393 4.985.466
Bij: aankopen  2.346.318 2.975.851
Af: verkopen  2.354.237 3.282.627

 (7.919) (306.776)

Koersresultaat  197.003 615.703

Stand ultimo boekjaar  5.483.477 5.294.393

[3] Liquide middelen
De liquide middelen betreffen:

ABN AMRO Bank – vermogensbeheer  430.945 437.594
Van Lanschot – vermogensbeheer  31.903 40.222
ABN AMRO Bank – rekening-courant  36.023 136.648
ABN AMRO Maecenasfonds  344.975 167.884

 843.846 782.348

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met 
een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd 
tegen de nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking 
van de stichting.

[4] Algemene reserve
Het verloop van het vermogen van de stichting is als volgt:

Stand aanvang boekjaar  4.199.134 3.986.208
Te bestemmen uit het resultaat  358.759 212.926

Stand ultimo boekjaar  4.557.893 4.199.134

alle bedragen zijn in €
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alle bedragen zijn in €

alle bedragen zijn in €

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

SPECIFICATIE OPBRENGSTEN

[8] Netto opbrengsten concerten
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

 2020 2020 2020 2020 2019
 werkelijk werkelijk werkelijk begroting werkelijk
 bruto  netto netto netto

 opbrengsten kosten opbrengsten opbrengsten opbrengsten
Philharmonisch Gala 76.075 14.939 61.136 224.000 155.552
Adoptieconcerten 13.973 1.388 12.585 40.000 21.295
Gildereis en tournees - 8.173 (8.173) 25.000 16.133
   

 90.048 24.500 65.548 289.000 192.980
      
    
In 2020 is het Gala geannuleerd en de opbrengst bestaat uit donaties.

[9] Netto bijdragen Gildeleden en Business Club V
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

Bijdragen Gildeleden 279.000 12.500 266.500 260.000 270.615
Bijdragen Businessclub V 22.235 3.328 18.907 16.522 9.656
      
    
 301.235 15.828 285.407 276.522 280.271
     
 

De bijdragen van de Gildeleden betreft het seizoen 2019-2020 voor 2/3 en het seizoen 2020-2021 voor 1/3.
De gildebijdrage is in de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 € 6.000. Voor het seizoen 2020-2021 zijn er 43 betalende 
gildeleden. In het seizoen 2019-2020 waren er 50 betalende gildeleden. Business club V kent 39 betalende leden in het 
seizoen 2020-2021. In seizoen 2019-2020 waren er 41 betalende leden.

[10] Netto opbrengst sponsors
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

Opbrengst sponsors - - - 15.000 15.000
      
    
[11] Netto opbrengst Maecenasfonds

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

Netto opbrengst mecenassen 229.363 3.188 226.175 182.500 250.711 
   

[12] Algemene beheerskosten
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

  2020 2020 2019
  werkelijk  begroting  werkelijk
Personeelskosten
Salariskosten sponsormanager en assistentie  89.023 151.000 207.691
Sociale lasten  27.772 28.000 30.992
Pensioenen  24.343 23.500 24.833
Overige personeelskosten  3.939 12.000 4.208
Accountants- en fiscale advieskosten  20.000 8.000 12.500
Diverse kosten  6.839 17.500 13.043

  171.916 240.000 293.267

  
De personeelskosten zijn lager door een kleinere bezetting van de afdeling fondsenwerving- en relatiemanagement  die in 
2020 uit gemiddeld 2,82 fte (3,45 fte in 2019) bestond. Daarnaast is een belangrijk deel van de kosten van de afdeling ten 
laste van het Orkest gebracht.

[13] Bestemmingen
In de vergadering van het bestuur van de Stichting 
Rotterdams Philharmonisch Fonds d.d. 3 april 2020 is voor 
het kalenderjaar 2020 een garantie aan het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest afgegeven ter hoogte van € 150.000 
voor bijzondere projecten en prioriteiten en € 288.000 voor 
de tournee-agenda. In de vergadering van 7 mei 2020 is 
de garantstelling voor bijzondere projecten en prioriteiten 
verhoogd naar € 300.000 en is de garantstelling voor de 
tournee naar Amerika vanwege de annulering van de 
tournee ingetrokken.

In deze vergadering is eveneens besloten om voor € 50.000 
aan het Rotterdam Philharmonic Festival 2020 een garantie 
te verlenen in verband met het optreden van het orkest. 

In de vergadering van het bestuur van de Stichting 
Rotterdam Philharmonisch Fonds d.d. 10 december 
2020 heeft het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
aangegeven de garantie van € 300.000 voor 2020 niet te 
willen opvragen en is besloten de garantie niet te effecturen.

De garantie aan het Gergiev Festival 2020 is vanwege de 
annulering van het Festival niet uitgekeerd.  

De voor specifieke projecten ontvangen middelen binnen 
het Maecenasfonds (€ 16.500) worden evenals voorgaande 
jaren uitgedeeld.

Deze uitdelingen zijn door het bestuur in de vergadering 
van 18 maart 2021 bekrachtigd.

Resultaatbestemming
Het exploitatieresultaat ad € 568.434 is voor € 358.759 
toegevoegd aan de algemene reserve en voor € 209.675 
toegevoegd aan het Maecenasfonds.

Begroting 2021
Als gevolg van de onzekerheden voortvloeiend uit de 
Coronacrisis en de grote drukte i.v.m. de aanpassingen van 
het programma in het najaar van 2020 en vroege voorjaar 
van 2021  is er voor kalenderjaar  2021 geen begroting 
vastgesteld voor de Stichting Philharmonisch Fonds. 
Een nieuwe begroting moet onderdeel worden van de 
nieuwe werkwijze, waarbij jaarlijks aan het eind van een 
kalenderjaar een werkplan met doelen en begroting wordt 
vastgesteld voor het daaropvolgende kalenderjaar. Deze 
nieuwe werkwijze wordt in 2021 ingevoerd.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum met 
belangrijke financiële gevolgen.

Ondertekening jaarrekening
Rotterdam, 14 juni 2021

Bestuur
drs. J.J. Visser (voorzitter)
drs. L.A. Peeters Weem (penningmeester)
ir. J.A.P. Ector (vice-voorzitter)
mw drs. B.H.C. de Bruin
drs. J.M. Valkier 
F.V. Vervat
mr. M.C.D. Wesseling

Ambtelijk secretaris bestuur
G.F. Wiegel (Algemeen directeur Rotterdams 
Philharmonisch Orkest)
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan het bestuur van Stichting Philharmonisch Fonds  

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2020 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Philharmonisch Fonds 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 Philharmonisch Fonds op 31 december 2020 en van het 

exploitatieresultaat over 2020 in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winstreven. 

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 Philharmonisch Fonds zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit: 

• Bestuursverslag 

• Samenstelling Gilde Van Bedrijfsbegunstigers en Businessclub V  

• Overige gegevens 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 

jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat, daarnaast alle informatie bevat die op 

grond van RJ 640 Organisaties zonder winstreven is vereist.  
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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. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 

en de overige gegevens, in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 

JAARREKENING 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winstreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk 

voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is.  

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Het bestuur 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. 

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, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  
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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 het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan. 

 

• Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 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. 

Wij communiceren met het bestuur 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, 23 juni 2021  

Deloitte Accountants B.V. 

 

  

Was getekend: drs. V.W.J.A. van Stijn RA MGA 
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