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“De stichting heeft 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.”

Art. 2, statuten Stichting Philharmonisch Fonds
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Voorwoord

Gelukkig is ons geliefde 
Rotterdams Philharmonisch 
Orkest er desondanks met 
bewonderenswaardige creativiteit 
en vasthoudendheid in geslaagd om 
muzikale prestaties van formaat te 
leveren. Er werd soms gespeeld in 
onorthodoxe orkestopstellingen en 
voor slechts halfvolle zaken of soms 
zelfs alleen voor de camera’s, maar 
in muzikaal opzicht was van enige 
‘coronamoeheid’ niets te merken. 
Integendeel; het RPhO heeft zijn 
publiek ook in moeilijke tijden weten 
te bereiken en te raken. Daar mag 
het trots op zijn.
Ook het organiseren van activiteiten 
voor mecenassen, de leden van 
Businessclub V en die van het Gilde 
van Bedrijfsbegunstigers was in 2021 
een onzekere onderneming. En al 
moesten we op een laat moment 
besluiten om de geplande Gildereis 
naar Hamburg toch te annuleren, 
gelukkig zijn we in staat geweest 
om elkaar gedurende het jaar toch 
een aantal keer te treffen. Van die 
bijeenkomsten herinner ik me vooral 
de aangename sfeer en het plezier 
om elkaar na zoveel tijd weer in 
levenden lijve te kunnen ontmoeten.

Een bijzondere en veelbelovende 
ontmoeting was de kennismaking 
met Jeroen van Breugel, die in 
augustus 2021 is aangetreden als 
zakelijk directeur van ons orkest. Met 
Jeroen beschikt het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest over een 
nieuwe bestuurder met grote 
deskundigheid en ervaring in – 
onder andere – fondsenwerving. 
Onder zijn leiding is de organisatie 
inmiddels samen met het 
fondsbestuur aan de slag gegaan 
met het verder professionaliseren 
van de activiteiten op dat vlak. 
Daarvan hebben we hoge 
verwachtingen.
Ook de samenstelling van het 
bestuur van het Philharmonisch 
Fonds is in het afgelopen jaar 
gewijzigd. We hebben afscheid 
genomen van Michiel Wesseling 
en onze voorzitter Jacco Visser, 
die ervoor gekozen heeft om 
zijn voorzitterschap eerder dan 
aanvankelijk gepland over te dragen 
aan ondergetekende. Namens 
het bestuur wil ik Jacco en Michiel 
bedanken voor de vele jaren waarin 
zij ons zoveel energie, creativiteit en 
deskundigheid hebben geschonken.

Vooruitkijkend naar 2022 kunnen we 
concluderen dat de podiumkunsten 
gelukkig weer zonder restricties 
vooruit kunnen. En dat er werk aan de 
winkel is. We gaan ons heroriënteren 
op de ‘geefstructuur’ om nog 
meer bedrijven en particulieren 
te verleiden om ons orkest te 
ondersteunen. Ook zullen we 
stappen zetten in het ‘vergroenen’ 
van onze beleggingsportefeuille en 
er zal gewerkt worden aan nieuwe 
formats voor contactmomenten 
en activiteiten voor al onze 
begunstigers. In de loop van het jaar 
zult u daarvan de eerste resultaten 
kunnen vernemen.
Tot slot wil ik u natuurlijk bedanken 
voor uw betrokkenheid bij het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest 
en de manier waarop u die in 
concrete steun heeft omgezet. 
Onze stad mag zich gelukkig prijzen 
met een orkest op topniveau dat 
wereldwijd imponeert en inspireert. 
Hartelijk dank dat u dat mede 
mogelijk maakt.

Joost Ector, voorzitter 
Philharmonisch Fonds,
Rotterdam, 30 mei 2022

Waarschijnlijk zal 2021 de geschiedenis ingaan als het 
‘tweede coronajaar’. Een jaar met lockdowns voor en na een 
kwakkelzomer die net iets meer vrijheid bood, maar waarin 
het organiseren van concerten en andere bijeenkomsten een 
lastige uitdaging bleef.
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Gedurfd,
kleurrijk,
no nonsens

Om deze internationale toppositie te 
kunnen handhaven zijn toereikende 
financiële middelen van essentieel 
belang. De afgelopen jaren is er 
namelijk steeds meer druk op het 
orkest ontstaan om de positie in 
de veranderende samenleving te 
herdefiniëren en nieuwe formats 
voor publieksverbreding te 
ontwikkelen. Het orkest benadert 
deze uitdagingen met durf 
en ambitie, maar vertrouwde 
geldstromen zoals subsidies en 
recette-inkomsten zijn steeds minder 
zeker. Om wat in ruim honderd 
jaar tijd is opgebouwd ook voor 
toekomstige generaties te bewaren 
zijn additionele geldstromen van 
wezenlijk belang. 

Het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest wordt in deze ambitie gesterkt 
door een breed scala aan bedrijven 
en particuliere begunstigers die zich 
verenigd zien in het Rotterdams 
Philharmonisch Fonds. 

Vanzelfsprekend wist het orkest zich 
ook in 2021 weer gesteund door 
het Philharmonisch Fonds, maar 
net als in 2020 stelde de COVID-19 
pandemie de sector ook afgelopen 
jaar voor grote uitdagingen.
Veel geplande activiteiten hebben 
hierdoor geen plaats kunnen 
vinden. Het orkest heeft om deze 
reden in 2021 maar mondjesmaat 
een beroep gedaan op geldelijke 
bijdrages uit het fonds. In plaats 

daarvan is door het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest gezocht naar 
nieuwe mogelijkheden om publiek 
en relaties te blijven bereiken en 
raken met muziek. Het 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. Nu 
de pandemie tijdens het schrijven 
van dit jaarverslag op zijn retour 
lijkt wordt door het bestuur van het 
Philharmonisch Fonds reikhalzend 
uitgekeken naar de nieuwe 
initiatieven die worden uitgewerkt 
en volgt het deze ontwikkelingen op 
de voet. 

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest is een modern orkest… met sterke 
wortels in de traditie van de klassieke muziek. Jaarlijks verzorgt het, met 
vermaard chef-dirigent Lahav Shani aan het roer, meer dan honderd 
concerten voor ruim 160.000 bezoekers. Van optredens in thuisbasis 
De Doelen tot concerten op bijzondere locaties in Rotterdam en grote 
buitenlandse tournees. Het Rotterdams Philharmonisch orkest behoort tot 
de absolute wereldtop.
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Sponsoren
Het sponsorbeleid van ons orkest is gebouwd op een stevig 
fundament van bedrijven en particulieren. Zij vormen de 
brede basis voor zowel financiële als morele steun. Daarnaast 
werven we in toenemende mate fondsen op projectbasis. De 
structurele tourneesponsoring komt rechtstreeks ten goede 
aan het orkest, de overige inkomsten uit sponsoring vloeien 
toe aan het Philharmonisch Fonds.

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 tourneebeleid artistieke, 
economische en diplomatieke doelstellingen. De econo-
mische en politieke prioriteiten van de regio Rotterdam zijn 
daarbij uiteraard belangrijk. Tevens wordt aansluiting gezocht 
bij de speerpunten en focusgebieden van de landelijke 
overheid.

Helaas moest, net als in 2020, ook het afgelopen jaar worden 
geconstateerd dat veel van de internationale plannen van 
het orkest geen doorgang konden vinden. Gevoelig was 
het verlies van een grote tournee in juni 2021 naar Azië. 
Met Lahav Shani zouden we niet alleen terugkeren naar de 
nieuwe concertzaal in Kaohsiung (Taiwan), maar ook voor 
het eerst Japan aandoen met onder meer een concert in 
de prestigieuze Suntory Hall in Tokio. Deze Japantournee is 
uitgesteld naar juni 2023. Ook kon de decembertournee met 
Shani en artist-in-residence Yuja Wang niet doorgaan: 
Wenen en München gingen vanwege de Delta-golf op slot, 
van een bezoek aan Frankfurt, Hannover en Hamburg zagen 
we vervolgens zelf af door de te grote besmettingsrisico’s. 
Een run-out naar Dortmund viel nog wel te verantwoorden en 
was een groot artistiek succes. 

Ook de traditionele zomertournee was gehavend, al kon het 
orkest in september 2021 wel voor het Israël Philharmonic 
Orchestra invallen bij het prestigieuze George Enescu Festival 
in Boekarest. Hier gaf het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
twee concerten, wederom met Shani. Dit gaf het orkest een 
unieke kans om internationaal weer van zich te laten horen.

Preferred partnerships
Het partnership met zowel het Rotterdam Marriott Hotel als 
Jan Schut is in 2021 gecontinueerd.

Philharmonisch 
Gala

Het Philharmonisch Gala is het jaarlijkse netwerk- en 
fondsenwervend evenement van het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest. Tijdens het Gala ontvangen de tafelkopers hun 
genodigden voor een stijlvolle avond bestaande uit een receptie 
met aansluitend een exclusief symfonisch concert, een geheel 
verzorgd driegangendiner en een feestelijke afsluiting, alles op 
topniveau. Dit is hèt moment waarop nationale sleutelfiguren 
uit de politiek, cultuur, bedrijfsleven en maatschappij elkaar 
ontmoeten. 

Net als in 2020 kon het Philharmonisch Gala in 2021 geen 
doorgang vinden. Het Gala voor 2022 stond gepland in maart en 
ook deze editie moest worden afgezegd. Het orkest beraadt zich 
momenteel hoe het Gala in 2023 vorm kan krijgen. 
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Op vrijdag 25 juni vond de Voorjaarsbijeenkomst plaats 
in de Eduard Filpzezaal van De Doelen. De gildeleden 
woonden na afloop van een besloten diner met muzikale 
omlijsting de seizoensafsluiting, onder leiding van Lahav 
Shani bij. De najaarsbijeenkomst vond plaats op vrijdag 
29 oktober in het Marriott Hotel met aansluitend een 
concert onder leiding van Edo de Waart. De gildereis 
naar Hamburg, die gepland stond in december 2021, 
kon vanwege de kort daarvoor aangescherpte Covid-
maatregelen geen doorgang vinden. 

Op 31 december 2021 telde het Gilde van 
Bederijfsbegunstigers in totaal 42 leden (in 2020: 46). Er 
zijn sinds september 2020 vier opzeggingen ontvangen 
die in september 2021, bij ingang van het nieuwe 
concertseizoen, administratief zijn verwerkt. Het gilde 
heeft in 2021 helaas geen nieuwe gilden leden mogen 
verwelkomen. 
De, per saldo, daling van het ledenaantal is deels 
een direct gevolg van de COVID-19 pandemie. De 
opzeggingen betreft particuliere ondernemers die moeite 
hadden om zelf het hoofd boven water te houden. Zie voor 
de ledenlijst van het Gilde op 31 december 2021 hoofdstuk 
2 van dit jaarverslag.

BUSINESSCLUB V - Zakelijk netwerk voor jonge, 
ondernemende Rotterdammers
BUSINESSCLUB 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 de beste orkesten 
ter wereld ter wereld behoort. De doelstelling van 
Businessclub V is drieledig; het orkest financieel 
ondersteunen, goed gezelschap van Rotterdamse 
professionals en verrassende gezelligheid. Dat realiseren 
we in de vorm van inspirerende sprekers op bijzondere 
locaties in Rotterdam in combinatie met klassieke muziek. 
Het bestuur organiseert 4 exclusieve evenementen per 
jaar waarbij er altijd een inspirerende spreker aanwezig is, 
gegeten en geborreld wordt op een unieke locatie in de 
stad.De jaarlijkse contributie bedraagt € 549,-

Helaas konden, opnieuw door COVID-19, ook in 2021 niet 
alle bijeenkomsten van de businessclub doorgaan, maar 
hebben wij toch nog een aantal mooie evenementen 
kunnen organiseren.

Op 4 februari was de businessclub aanwezig bij 
Meet the Muscian. Een online bijeenkomst van de 
Vriendenvereniging waar twee musici van het RPhO 
geïnterviewd werden door Michel Kalifa. In plaats van de 
bijeenkomst op 20 mei is de businessclub uitgenodigd 
om bij de digitale première te zijn van het project 
MELOMANIAC, RPhO X Maas theater en dans op 21 mei. 
In het najaar van 2021 waren de maatregelen tijdelijk 
soepeler en konden we op 2 september de leden 
van businessclub V uitnodigen voor onze feestelijke 
seizoensopening: ROOM for Music. Op 7 oktober was het 
mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren in het 
Marriott Hotel. Jan Bart Henry, lobbyist en werkzaam bij 
Dr2 consultants, was onze gastspreker en de muziek werd 
verzorgd door vijf  bassisten van het orkest. Net voordat 
de maatregelen weer strenger werden konden we de 
leden van de businessclub op 4 november ontvangen voor 
het concert: Mahler 1, met Lahav Shani. De bijeenkomst 
op 18 november bij Topsport Rotterdam met Peter 
Blangé, oud professioneel volleyballer, en directeur 
Topsport Rotterdam, kon helaas niet plaatsvinden. Deze 
bijeenkomst is verzet naar februari 2022. Op 1 december 
bezochten de leden van businessclub met hun kinderen 
de Sint Sing Along. Daar werd hard meegezongen met 
de bekende Sinterklaasliedjes en genoten de kinderen van 
kruidnootjes.

Ondanks het beperkt aantal activiteiten in 2021 heeft 
businessclub V in kalenderjaar 2021 drie nieuwe leden 
mogen verwelkomen. Helaas hebben we ook afscheid 
moeten nemen van een aantal leden, die als voornaamste 
reden te weinig tijd voor het bijwonen van bijeenkomsten 
of wisselen van werkgever noemden. Op 31 december 2021 
kende Businessclub V een ledental van 40, de ledenlijst is 
opgenomen in hoofdstuk 2 van deze jaarrekening.

Het bestuur van Businessclub V bestond op
31 december 2021 uit de volgende personen:
Bastiaan van de Werk – voorzitter
Liam Verheul – penningmeester
Rogier van IJperen
Floris Vervat
Margriet Tutuhatunewa-Jansen,
Vacature

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 
contributie van € 6.000,- aan het Philharmonisch Fonds 
(en daaruit voortvloeiende uitkeringen vanuit dit fonds 
aan het orkest) maakt 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 
twaalf vrijkaarten voor concerten naar keuze 
en is er naamsvermelding in de belangrijkste 
communicatiemiddelen van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest. Speciaal voor het Gilde wordt 
een voor- en najaarsbijeenkomst georganiseerd rondom 
een aansprekend concert en wordt er een Gildereis 
georganiseerd naar een concert van het orkest in het 
buitenland. 
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In 2021 werd de traditie voortgezet om diverse concerten van het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest te laten adopteren door Rotterdamse 
bedrijven. 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 bij de 
eerstvolgende mogelijkheid opnieuw samen te werken met het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest.

Adoptie- en
bedrijfsconcerten 

Ook dit ‘tweede coronajaar’ mocht het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest rekenen op haar trouwe 
achterban van mecenassen. Maar liefst elf nieuwe 
mecenassen meldden zich in 2021 aan. Zestien 
mecenassen verlengden hun overeenkomst met 
nog eens vijf jaar of langer (onbepaalde tijd). 
Sommigen verhoogden daarbij het bedrag dat zij 
jaarlijks schenken. Helaas verloren we 2 mecenassen 
door overlijden en haakte één mecenas om 
gezondheidsredenen af.

Sinds 2021 kent het mecenaat vier kringen – Crescendo, Forte, Fortissimo 
en Vivace – allen met (verschillende mate van) toegang tot persoonlijke 
ontmoetingen met het orkest. De drie bestaande kringen bleken niet de 
gehele geefcultuur te omvatten. Met Vivace (vanaf 5.000,- per jaar, voor vijf 
jaar) hebben we de geefkringen, inclusief de bijbehorende tegenprestaties, 
beter in beeld.

Waar mogelijk zijn evenementen die voor het mecenaat gepland stonden 
doorgegaan, soms moesten we schakelen naar online of een alternatief 
programma verzinnen. Alle programmaonderdelen die niet uitgevoerd zijn, 
maar nog wel relevant zijn, zijn doorgeschoven naar september 2022 en later.

1 juli 2021  Uitleg samenstelling seizoenprogramma 
In deze bijzondere live bijeenkomst legde Floris Don, Manager Artistieke 
Zaken, uit welke muzikale keuzes er voor seizoen 2021-2022 gemaakt waren. 
In de grote zaal foyer kwamen we op afstand bij elkaar om Floris 
bevlogen over het programma te horen spreken. Zijn uitleg werd met veel 
enthousiasme ontvangen: ‘Als je hem hier over hoort vertellen wil je bij elk 
concert aanwezig zijn.’

6 en 8 juli 2021 Vrienden dag met het Maritiem museum 
In samenwerking met het Maritiem Museum en Museum Boijmans Van 
Beuningen organiseerden we in het teken van Maritieme Meesterwerken een 
exclusieve Vriendendag. Zowel onze Vrienden als het mecenaat ontvingen 
een uitnodiging voor dit programma. Er werd in grote getale gebruik 
gemaakt van deze uitnodiging.

Het was een mooi gevuld exclusief programma, met als uitgangspunt de 
tentoonstelling Maritieme Meesterwerken. Musici van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest toonden, in het programma Tussen Kunst en 
Klank, hoe een dialoog tussen beeldende kunst en muziek de beide 
disciplines kunnen versterken. Uiteraard aan de hand van schilderijen uit 
de tentoonstelling. Daarnaast waren er lezingen, was het buitenmuseum 
geopend en werden verschillende oude ambachten getoond.

Mecenaat

14

Voor een compleet overzicht 
van de mecenassen verwijzen 

wij u graag naar de website:



Een goed relatienetwerk is voor het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest van wezenlijk belang. 
Vanwege het geringe aantal activiteiten bood ook 
2021 uitdagingen om de banden met verschillende 
groepen relaties te onderhouden en te intensiveren.

De focus heeft in 2021 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 aangemeld als mecenas. 
Daarnaast heeft zich een aantal digitale mogelijkheden voorgedaan om het 
orkest bij groepen potentiële relaties te introduceren. Bovendien is in 2021 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 2021 zijn getroffen zullen hopelijk in 
2022 ingezet kunnen worden om steeds optimaler gebruik te kunnen maken van 
het hele netwerk rondom het orkest en daarbuiten.

Samenstelling bestuur 
Het bestuur van het Philharmonisch Fonds kwam in 2021 bijeen 
op 18 maart, 10 juni, 2 september en 2 december.

Het bestuur bestond op 31 december 2021 uit:
De heer ir. J.A.P. Ector (voorzitter vanaf 2 december 2021)
Ector Hoogstad Architecten

De heer L.A. Peeters Weem (penningmeester)
Regiodirecteur Rabobank

De heer drs. J.M. Valkier (lid)
Directeur Anthony Veder Group

Mevrouw drs. B.H.C. de Bruin (lid)
Directeur Indofin Group

De heer F.V. Vervat (vice-voorzitter)
Directeur-eigenaar Jeeves BV

De heer G.F. Wiegel (Ambtelijk secretaris)
Algemeen directeur Rotterdams Philharmonisch Orkest

2 september ROOM for MUSIC
In ROOM for MUSIC nodigden we zowel onze 
mecenassen als ook onze zakelijke ondersteuners 
uit om het seizoen feestelijk met ons te openen. 
De avond was bedoeld als een warm en hartelijk 
welkom terug, na een lange tijd van veel 
afzeggingen door corona. Ook vroegen we onze 
weldoenders om eigen gasten mee te brengen, 
die op hun beurt wellicht ook geïnteresseerd zijn 
om ons orkest zakelijk of privé te ondersteunen.

Op de avond  werd duidelijk gemaakt aan welke 
bijzondere projecten het orkest haar giften 
besteedt. Zo was er onder andere aandacht voor 
innovatieve projecten zoals onze samenwerking 
met het Maas theater en dans waar dansers 
van het theater en musici van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest op zoek gingen naar 
nieuwe dansvormen op oude klanken. Ook 
vertelden gevers, vanuit hun perspectief, hoe 
belangrijk het is dat de groep van ondersteuners 
groeit, en gaf onze jongste musicus Martijn Boom 
een fantastische solo op de marimba. 

Diverse huiskamerconcerten
Aan het begin van het concertjaar 2021-2022 
startten we met de Rotterdam Philharmonic 
Academy. Deze geeft jong talent de kans om zich, 
na het voltooien van hun opleiding, te oriënteren 
op het spelen in een orkest. Het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest maakt carrières van jong 
symfonisch talent toekomstbestendig door 
ze uit te nodigen om mee te spelen in onze 
orkestfamilie. En geeft ze zo ook de gelegenheid 
om de toekomst van symfonische muziek en het 
symfonieorkest te verkennen. Uiteraard worden ze 
gecoacht en krijgen ze les van onze eigen musici. 
Om extra speelervaring op te doen, worden 
huiskamerconcerten georganiseerd. Enkele van 
onze mecenassen stelden hun huiskamer hiervoor 
open. Het waren bijzondere avonden die met veel 
lof werden ontvangen.

Relatienetwerk
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Dagelijkse gang van zaken

Medewerkers
Vanaf 2021 komt de afdeling fondsenwerving en 
relatiemanagement volledig ten laste van het Orkest en 
wordt door het Philharmonisch Fonds een uitdeling aan 
het Orkest gegeven op basis van een door het Orkest 
gemaakt projectplan voor de uit te voeren activiteiten 
voor de fondsenwerving dat wordt vastgesteld door 
het bestuur van het Fonds. In 2022 wordt de afdeling 
aangepast en uitgebreid.

Transparante werkwijze
In 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 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 ten behoeve van 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 is 
gebruikt om deze nieuwe werkwijze in de loop van 2021 in 
te voeren.

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 2021 betrof de periode 1 januari 2021 tot en 
met 31 december 2021. In dit boekjaar is een positief
resultaat behaald van € 1.017.661. Dit is € 449.227 meer 
dan in 2020. Het verschil met het resultaat van 2020 kan 
als volgt worden verklaard:
•  In 2021 is een groter positief beleggingsresultaat 

behaald, dit resulteert in een hoger resultaat in 2021 
van € 417.000;

•  In 2020 zijn er door de voortdurende coronacrisis 
nauwelijks activiteiten in het Fonds georganiseerd 
resulterend in lagere netto opbrengsten van € 57.000;

•  in 2021 zijn de beheerskosten verlaagd tot € 150.000, als 
gevolg van de gewijzigde werkwijze;

•  In 2021 is evenals in 2020 door het Orkest vrijwel 
geen beroep op het Fonds gedaan, het Rotterdam 
Philharmonic Festival heeft wel een bijdrage ontvangen 
en per saldo zijn de uitdelingen uit het Fonds in 2020 
€ 61.000 hoger. 

Van het positieve resultaat van € 1.017.661 is € 746.759 
toegevoegd aan de algemene reserve van het 
Philharmonisch Fonds en € 270.902 toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve Maecenasfonds. Het vermogen
bedraagt ultimo 2021 € 6,8 miljoen.

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.

Begroting 2022
In de vergadering van  12 december 2021 is voor 
kalenderjaar 2022 de begroting vastgesteld voor de 
Stichting Philharmonisch Fonds. In de begroting is een 
resultaat voor uitdelingen van € 418.000 positief begroot. 
Het Fonds heeft aan het Orkest en het Festival garanties 
afgegeven voor een bedrag van € 650.000, en verder is er 
in de begroting rekening gehouden met een bedrag van 
€ 35.000 aan geoormerkte lijfrentes die aan het Orkest 
worden toegerekend.
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Gilde van Bedrijfsbegunstigers
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
Anthony Veder | de heer drs. J.M. Valkier
Batenburg Techniek N.V. | de heer R. van den Broek
Breeman BMW en MINI | de heer A.J. van Witvliet en de 
heer G.J. Mast
Doornbos Equipment B.V. | mevrouw D. Doornbos
Dura Vermeer Groep N.V. | de heer drs. J. Dura
Ector Hoogstad Architecten | de heer J.A.P. Ector
EDGE Technologies | de heer drs. C.P.G. van Oostrom
Eneco Holding N.V. | de heer A. Tempelman
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 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 | mevrouw mr. B.B.M. Brand
Jeeves | de heer F.V. Vervat
Koniklijke BAM groep N.V. | de heer. M. Broos
Koninklijke Vopak N.V. | de heer P. van der Voort
KPMG Rotterdam | de heer E. van Deursen
Loyens & Loeff N.V. | de heer H. Zeven | de
heer mr. E.J. Stumphius

M&R de Monchy | de heer D.L. baron van Wassenaer
Matrans Holding B.V. | de heer J.M.E. Vervat
NautaDutilh | de heer E.H. Geerling
Nedspice Holding B.V. | de heer F.J. Lavooij
NGM International B.V. | de heer R.J. Drake
Ploum | de heer T. Ensink
ProDelta | mevrouw E.R.D. Meijer
Rabobank Rotterdam | mevrouw D. Verdaasdonk
Tóco | mevrouw S.C. Tóth
Van Lanschot Bankiers Rotterdam | de heer M.J.R.
Slingenberg
Van Oord Dredging and Marine Contractors BV | de heer
R.E. de Bruin
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

Businessclub V
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 | 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 | 
Van Steenderen MainportLawyers Charlotte van Steenderen Project S Esther Olthoorn | Rabobank Rotterdam Astrid 
de Korte | Risqwise Martijn van Altenburg | Roos & van de Werk Bastiaan van de Werk | Ten Holter Noordam Advocaten 
Job Velthuizen | Ravenhorst Beheer Liam Verheul | Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten Irene Tax | Windt Le 
Grand Leeuwenburgh Advocaten Ruben Leeuwenburgh | Youfone Valentijn Rensing | Redkiwi Benno Lokhorst | TMBR 
Sonic Branding Willemijn van Hussen

Op persoonlijke titel:
Christiaan Wagenaar | Dirk van Beukel | Saskia Braun

2 Samenstelling
Gilde van

Bedrijfsbegunstigers 
en Businessclub V
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 31 december 31 december 
 2021 2020

Activa
Vlottende activa
Vorderingen (1)
Debiteuren 108.330 24.855
Rotterdams Philharmonisch Orkest 17.359 –
Medewerkers Rotterdams Philharmonisch Orkest 23.856 –
Overige vorderingen en overlopende activa 11.761 16.250
 
 161.306 41.105 

Effecten (2) 6.228.120  5.483.477
Liquide middelen (3) 851.486 843.846 

Totaal activa 7.240.912 6.368.428

Passiva
Vermogen 
Algemene reserve (4) 5.304.652 4.557.893
Mecenasfonds (5) 1.511.538 1.240.636
Sylvia Tóth Compositiefonds [6]  –  –
 
 6.816.190 5.798.529

Kortlopende schulden
Crediteuren 19.416 24.655 
Rotterdams Philharmonisch Orkest – 76.318 
 
Rotterdam Philharmonic Festival 57.750 8.250
Medewerkers Rotterdams Philharmonisch Orkest – 144.342
Overlopende passiva en overige kortlopende schulden (7) 347.556 316.334 

 424.722 569.899
   
Totaal passiva 7.240.912 6.368.428

 werkelijk begroting werkelijk
 2021 2021 2020

Opbrengsten
Bruto opbrengsten 559.790 500.000 620.645 
Kosten 40.089 40.000 43.515

Totaal netto-opbrengsten 519.701 460.000 577.130
 
Uitgesplitst:
Netto opbrengsten concerten (8) (15.914) - 65.548
Netto bijdragen Gildeleden en Business club V (9) 236.963 260.000 285.407
Netto opbrengst sponsors (10) - - -
Netto opbrengst mecenassen (11) 298.652 200.000 226.175

Totaal netto-opbrengsten 519.701 460.000 577.130

Kosten
Algemene beheerskosten (12) 21.622 - 171.916

Resultaat uit normale exploitatie 498.079 460.000 405.214

Opbrengst effecten en rente liquide middelen 36.148 47.000 29.513
Koersresultaten beleggingen 611.435 - 197.003
Beheersvergoeding (50.251) (47.000) (46.796)
     
Rendement beleggingen 597.332 - 179.720

Resultaat voor uitdelingen 1.095.411 460.000 584.934

Bestemmingen (13)
Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest - 300.000 -
Uitdeling voor afdeling development - 240.000 -
Stichting Rotterdam Philharmonic Festival 50.000 50.000 -
Uitdeling uit Mecenasfonds 27.750 35.000 16.500

Totaal uitdelingen 77.750 625.000 16.500

Exploitatieresultaat 1.017.661 (165.000) 568.434

Bestemming exploitatieresultaat
Toevoeging/onttrekking algemene reserve 746.759 (165.000) 358.759
Toevoeging/onttrekking aan mecenasfonds 270.902 - 209.675

alle bedragen zijn in €

alle bedragen zijn in €

3.1 Balans per 31 december 2021
(na bestemming exploitatieresultaat)

3.2 Exploitatierekening 2021
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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 evenementen, 

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 2021 uit 7 
leden, de samenstelling van bestuur 
in 2021 is als volgt:
•  ir. J.A.P. Ector 

(voorzitter vanaf 2-12-2021,  
vicevoorzitter tot 2-12-2021)

•  drs. J.J. Visser 
(voorzitter, tot 2-12-2021)

•  drs. L.A. Peeters Weem 
(penningmeester)

•  mw drs. B.H.C. de Bruin
•  drs. J.M. Valkier
•  F.V. Vervat
•  mr. M.C.D. Wesseling 

(tot 23-03-21)

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 2021 hebben zich 
geen stelselwijzigingen voorgedaan.

Schattingswijzigingen
In het boekjaar 2021 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 het bestuur 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 het bestuur 
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.

Toelichting jaarrekening



 ultimo 2021 ultimo 2020 

[1] Vorderingen

Debiteuren 108.330 24.855
In de debiteuren zijn de aan het eind van het jaar verstuurde facturen 
voor het Gilde van 2021-2022 ad € 94.380 begrepen. Dit jaar is er later 
gefactureerd voor het Gilde.

De post vorderingen en overlopende activa kan als volgt 
worden gespecificeerd:

Vorderingen en overlopende activa  10.582 9.250
Nog te factureren - 6.000
Overlopende interest  1.179 1.000

 11.761 16.250

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  5.483.477 5.294.393
Bij: aankopen  1.786.401 2.346.318
Af: verkopen  1.653.193 2.354.237

 133.208 (7.919)

Koersresultaat  611.435 197.003

Stand ultimo boekjaar  6.228.120 5.483.477

[3] Liquide middelen
De liquide middelen betreffen:

ABN AMRO Bank – vermogensbeheer  258.778 430.945
Van Lanschot – vermogensbeheer  49.942 31.903
ABN AMRO Bank – rekening-courant  433.959 36.023
ABN AMRO Maecenasfonds – rekening-courant 108.807 344.975

 851.486 843.846

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  4.557.893 4.199.134
Te bestemmen uit het resultaat  746.759 358.759
Stand ultimo boekjaar  5.304.652 4.557.893

 ultimo 2021 ultimo 2020 

[5] Maecenasfonds

Stand aanvang boekjaar 1.240.636 1.030.961
Onttrekkingen (27.750) (16.500)
Te bestemmen uit het resultaat  298.652 226.175
Stand ultimo boekjaar  1.511.538 1.240.636

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 2021 specifiek bestemd:

Instrumenten, innovatie en academy 246.000 228.000 

[6] Sylvia Tóth Compositiefonds
Stand - - 
In 2020 en 2021 zijn er geen mutaties geweest in het 
Sylvia Tóth Compositiefonds 

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 74.101 33.613
Accountantskosten  16.970 15.000
Overlopende passiva  18.498 20.597
Overlopende passiva inzake Gilde en V 162.640 170.274
Vooruit ontvangen voor een volgend Gala 75.347 76.850

Totaal 347.556 316.334

De voor het Gala van 2020 ontvangen bedragen zijn eind 2020 met
instemming van de afnemers gereserveerd voor een volgend Gala.
Inmiddels is in 2022 in overleg besloten de reeds betaalde bedragen
te retourneren.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
In de vergadering van het bestuur van de Stichting Rotterdams Philharmonisch Fonds d.d. 2 december 
2021 is voor het kalenderjaar 2022 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 2022 voor de werkzaamheden voor relatiebeheer en sponsoring met als uitgangspunt een 
bedrag van € 300.000. In de vergadering van het bestuur van de Stichting Rotterdams Philharmonisch Fonds d.d. 
2 december 2021 is aangegeven dat het bestuur positief staat tegen het verlenen van een garantie van € 50.000 
aan het Gergiev Festival. Het Philharmonisch Fonds bezit hiernaast rechten op schenkingen vanuit meerjarige 
lijfrenten. Deze rechten zijn voor de periode vanaf 2021 te becijferen op € 369.000.

alle bedragen zijn in €

alle bedragen zijn in €
Toelichting op de balans
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alle bedragen zijn in €

Specificatie opbrengsten

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

 2021 2021 2021 2021 2020
 werkelijk werkelijk werkelijk begroting werkelijk
 bruto  netto netto netto

 opbrengsten kosten opbrengsten opbrengsten opbrengsten
Philharmonisch Gala - 3.000 (3.000) - 61.136
Adoptieconcerten - - - - 12.585
Gildereis en tournees - 12.914 (12.914) - (8.173)
      
    
 - 15.914 (15.914) - 65.548

In 2021 is het Gala niet georganiseerd en zijn er wel kosten gemaakt. 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:

Netto bijdragen Gildeleden 230.000 14.331 215.669 250.000 266.500
Netto bijdragen Businessclub V 21.594 300 21.294 10.000 18.907

 251.594 14.631 236.963 260.000 285.407

De bijdragen van de Gildeleden betreft het seizoen 2020-2021 voor 2/3 en het seizoen 2021-2022 voor 1/3.
De gildebijdrage is in de seizoenen 2020-2021 en 2021-2022 € 6.000. Voor het seizoen 2021-2022 zijn er 38 betalende 
gildeleden. In het seizoen 2020-2021 waren er 43 betalende gildeleden. Business club V kent 40 betalende leden in het 
seizoen 2021-2022. In seizoen 2020-2021 waren er 39 betalende leden 

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

Netto opbrengst sponsors - - - - -
      
    
[11] Netto opbrengst Maecenasfonds
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

Netto opbrengst mecenassen 308.196 9.543 298.652 200.000 226.175 
  

Toelichting op de exploitatierekening
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[13] Bestemmingen
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 
Rotterdam Philharmonic Festivall na het ontvangen van 
extra informatie. 

De stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft 
aangegeven de garanties van € 300.000 voor bijzondere 
projecten en prioriteiten en de lumpsumvergoeding voor 
de werkzaamheden voor relatiebeheer en sponsoring met 
als uitgangspunt een bedrag van € 240.000 voor 2021 niet 
te willen opvragen en er is derhalve besloten de garantie 
niet te effecturen.

De garantie aan het Rotterdam Philharmonic Festival 2021 
is voor € 50.000 opgevraagd en uitgekeerd.
De voor specifieke projecten ontvangen middelen binnen 
het Maecenasfonds (€ 27.750) worden evenals voorgaande 
jaren uitgedeeld. 

Deze uitdelingen zijn door het bestuur in de vergadering 
van 2 juni 2022 bekrachtigd.

Resultaatbestemming
Het exploitatieresultaat ad € 1.017.661 is voor € 746.759 
toegevoegd aan de algemene reserve en voor € 270.902
toegevoegd aan het Maecenasfonds.

Begroting 2022
In de vergadering van het bestuur van de Stichting 
Rotterdams Philharmonisch Fonds d.d. 2 december 2021 is 
de begroting 2022 vastgesteld. 
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 2022 verder uitgewerkt.

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

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

  werkelijk begroting werkelijk
  2021 2021 2020
Personeelskosten

Salariskosten sponsormanager en assistentie  - - 89.023
Sociale lasten  - - 27.772
Pensioenen  - - 24.343
Overige personeelskosten  - - 3.939
Accountants- en fiscale advieskosten  18.470 - 20.000
Diverse kosten  3.152 - 6.839

  21.622 - 171.916

Vanaf 2021 komt de afdeling development volledig ten laste van het Orkest en ontvangt het Orkest een uitdeling om 
deze kosten te dekken. In 2020 hadden de personeelskosten betrekking op een bezetting van gemiddeld 2,82 fte. Van 
deze bezetting was een belangrijk deel van de kosten ten laste van het Orkest gebracht.

Ondertekening jaarrekening
Rotterdam, 2 juni 2022

Bestuur

ir. J.A.P. Ector
(voorzitter)

mw drs. B.H.C. de Bruin

F.V. Vervat

drs. L.A. Peeters Weem
(penningmeester)

drs. J.M. Valkier

Ambtelijk secretaris bestuur

G.F. Wiegel
(Algemeen directeur Rotterdams 
Philharmonisch Orkest 
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