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VISIE ROTTERDAMS PHILHARMONISCH ORKEST 
 
 

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest speelt het brede symfonische repertoire in bevlogen uitvoeringen van het 

hoogste niveau. Daarmee wil het de levens verrijken van mensen waar ook ter wereld, ongeacht leeftijd, 

opleidingsniveau of culturele achtergrond. 
 

Missie 

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

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

mensen; wij willen mensen raken, in al hun diversiteit, in Rotterdam, Nederland en de wereld. Bevolkingssamenstelling 

en vrijetijdsgedrag veranderen en wij bewegen mee. Wij kijken met een open vizier naar de wereld om ons heen, 

onderzoeken wat nodig is en maken eigenzinnige keuzes.  

 

Profiel  

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest is, in de woorden van burgemeester Ahmed Aboutaleb, ‘een orkest dat zowel 

nationaal als internationaal onderscheidend is en tegelijkertijd stevig geworteld in de stad.’ Wij zijn een van de twee grote 

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

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

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

maatschappelijke partners binnen en buiten het klassieke muziekdomein.  

 

Visie 

Onze visie leunt op vijf pijlers.  

 

1. Internationale kwaliteit  

Wij zijn trots op onze stilistische flexibiliteit en willen die nog verder verbreden. Wij spelen alle soorten symfonische 

muziek, zo lang wij overtuigd zijn van de kwaliteit van de composities en onze uitvoering.  

 

2. Groter en meer divers publieksbereik  

Wij willen wereldwijd een groter publiek bereiken van liefhebbers van kwalitatief hoogstaande symfonische muziek. 

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

niet of nauwelijks vertrouwd zijn met symfonische muziek.  

 

3. Educatie en talentonwikkeling  

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

van symfonische muziek. We willen nog meer kinderen bereiken in de regio Groot-Rotterdam.  

 

4. Samenwerking/interconnectiviteit  

Om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de levens van mensen en het klimaat in de stad en daarbuiten, 

breiden wij de samenwerking met onze vele partners verder uit.  

 

5. Gezonde organisatie 

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

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

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

voor vernieuwing en experiment, waarbij bewust risico’s genomen moeten worden zijn dan moeilijk overeind te houden. 
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1.  VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET BOEKJAAR 2021 
 

1.1  INLEIDING: TERUG NAAR ‘NORMAAL’? 
 
Cultuurplanperiode 2021-2024 begon midden in de tweede harde lockdown van de coronapandemie. Eind januari 2021 

werd deze lockdown nog eens aangescherpt met een avondklok die duurde tot eind april. In mei werden de eerste 

voorzichtige versoepelingen doorgevoerd, maar pas vanaf begin juni gingen musea, theaters en bioscopen weer open. 

Sneller dan gedacht liepen de coronabesmettingen vanaf half juli alweer op. Vanaf eind september gold in Nederland het 

coronatoegangsbewijs. Vanaf eind november hadden we weer te maken met een avondlockdown voor niet-essentiële 

dienstverleners en op 19 december ging Nederland opnieuw in een harde lockdown, die eind januari 2022 maar 

mondjesmaat werd opgeheven 

 

Deze korte ‘virustijdlijn’ laat zien dat het jaar 2021 voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest, zoals voor heel 

Nederland, een zeer dynamisch jaar was: van avondklok naar bijna geen restricties naar zo goed als terug bij af. 

Dit alles liet echter onverlet dat de artistieke drang van het orkest onverminderd groot bleef. Want hoewel we iedere 

week in het schema van de programmering repeteerden en streams opnamen voor online presentatie, konden we niet 

wachten om weer te kunnen spelen voor een voltallig publiek. Dat was pas weer mogelijk vanaf half juni. De 

voortdurende zoektocht naar nieuwe manieren van muziek zo breed mogelijk delen, op het hoogst mogelijke artistieke 

niveau, was een constante factor – pandemie of geen pandemie. Music must go on. 

 

En er waren in 2021 ook gunstige ontwikkelingen te bespeuren, zowel artistiek-inhoudelijk als organisatorisch. De crisis 

hebben we gebruikt om de staf en de bestaande werkprocessen onder de loep te nemen, te moderniseren en efficiënter 

in te richten. Daardoor zijn we nu wendbaarder en kunnen we de uitdagingen die de komende jaren op ons pad komen 

beter aan. De bijzondere manier waarop we in 2021 over de uitdagingen van de toekomst hebben nagedacht komt 

verderop in dit jaarverslag aan bod. 

 

De nieuwe wegen die we zijn ingeslagen (online, andere concertformats, nieuwe samenwerkingen) prikkelen de fantasie 

en dit blijven zeker ook de komende jaren onderzoeken. Het afgelopen jaar was weer niet altijd makkelijk, maar de 

organisatie heeft keer op keer een enorme inzet, flexibiliteit en betrokkenheid getoond om onze positie in de wereld als 

toporkest te borgen.  

 
Ambitie 1: artistieke vernieuwing en het bereiken van een groter, diverser publiek 

Het orkest heeft zich in coronajaar 2020 veel sterker online gepositioneerd dan in de jaren daarvoor, en bestendigde die 

positie in 2021. De online concertserie van regulier aanbod werd voortgezet, vanwege de lockdown allereerst uit nood 

geboren. Maar later ook met oog op het publiek dat weliswaar weer mócht komen, maar dat om diverse redenen niet 

durfde of niet wilde. Met het online aanbod is bovendien een nieuw publiek bereikt dat eerder in onze database niet 

voorkwam. De landelijke tournee van de cross-over voorstelling Melomaniac, in samenwerking met Maas theater en 

dans, bereikte een jong en divers publiek. De recensies waren lovend over deze openhartige ontmoeting tussen 

klassieke musici en breakdancers.  

 

Innovatief was de cirkelopstelling van het orkest, met de dirigent in het midden: zo kon ondanks de social distancing toch 

heel nauw worden samengespeeld. Naarmate de regels versoepelden gaven wij weer de voorkeur aan de traditionele 

opstelling met het beste akoestische resultaat. Maar lessons learned: in geval van strengere maatregelen kan het orkest 

zeer flexibel terugschakelen naar de veilige stand.  

 

Ambitie 2: het borgen van kwaliteit en versterken van onze internationale positie 

Het borgen van de internationale reputatie was een uitdaging in 2021. Geplande tournees konden geen doorgang 

vinden, het orkest speelde uiteindelijk alleen in Boekarest en Dortmund. Ook was het houden van audities voor vacante 

orkestplekken een grote uitdaging, gezien de internationale belangstelling voor deze functies. We zijn er wel in geslaagd 

een solofagottist (van Franse komaf) te werven. Het borgen van de muzikale kwaliteit is niettemin ook in dit moeilijke jaar 

goed gelukt. Dit dankzij de nog altijd bijna wekelijkse komst van eersteklas dirigenten en solisten, uitdagend repertoire 

dat in de loop van het jaar weer groter bezet kon worden na loslating van de social distancing op het podium; kortom 

dankzij het feit dat de musici fit bleven door het grote aantal hoogwaardige projecten dat met extra overheidssteun werd 

georganiseerd. 
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Ambitie 3: het vergroten van de meerwaarde voor stad en land 

Als grote symfonische voorziening voor de stad en regio alsook voor het hele land, deed het ons deugd om vanaf april 

weer voor publiek in de zaal te mogen spelen: het uitvoeren van de klassieke canon op het hoogste niveau kon zo door 

iedereen weer live worden ervaren. Ook met belangrijke lokale partners werd de samenwerking voortgezet. Een project 

voor de 50e jaargang van het IFFR was getiteld Animatie Variaties: de ontknoping van een traject waarin Rotterdamse 

leerlingen en studenten van verschillende leerjaren en opleidingen werden uitgedaagd om animatiefilms te maken op 

Elgars Enigma-variaties.  

 

Ambitie 4: het versterken en uitbreiden van educatie en talentontwikkeling 

Met de start van de Rotterdam Philharmonic Academy is een belangrijke wens van het orkest tot uitbreiding van de 

talentontwikkelingstaak verwezenlijkt. Met steun van Ahold Delhaize is de Academy vlot van start gegaan in 2021: vijf 

jonge strijkers uit diverse EU-landen zijn na audities aangenomen voor een uitgebreid opleidingsprogramma. Zij mogen 

diverse projecten van hoog niveau meespelen in het orkest, krijgen veel kamermuziekkansen, en trainingen in 

bijvoorbeeld het uitvoeren van proefspelen. We zetten tevens de lijn voort van het verstrekken van compositieopdrachten 

aan jonge componisten, daarbij mikkend op duurzame relaties: met Meander schreef Mathilde Wantenaar (1993) reeds 

haar derde werk voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest. 

 

Ambitie 5: een stabiele organisatie met een stevig zakelijk fundament  

Jaap Lampe heeft ook in 2021 een groot deel van het jaar de functie van zakelijk directeur op interim basis ingevuld. 

Aanvankelijk was het de bedoeling dat hij zijn opdracht in de zomer van 2020 zou afronden, maar nadat de coronacrisis 

uitbrak werd een directeurswissel niet wenselijk geacht. RvT en directie besloten in 2021 zorgvuldig te zoeken naar een 

geschikte kandidaat die de functie permanent kon invullen. In augustus mochten wij Jeroen van Breugel verwelkomen 

als de nieuwe zakelijk directeur. 

 

Nadat de ergste rookwolken waren opgetrokken kon de directie de blik weer op de toekomst richten. Het doel daarbij 

was de verworvenheden van de coronaperiode vast te houden en tegelijkertijd verder te bouwen aan een 

toekomstbestendige organisatie. Twee ontwikkelingen waren hierin belangrijk.  

 

Ten eerste kreeg de voorgenomen herinrichting van de staf zijn beslag, na advies van de OR. De structuur van de 

afdelingen veranderde in geringe mate en elke afdeling kreeg weer een afdelingshoofd. Het ambitieniveau van het orkest 

in combinatie met de uitdagingen van de coronacrisis maakte een iets meer hiërarchische aansturing van de staf 

noodzakelijk. Tegelijkertijd werd de span of control van de directie hierdoor beter beheersbaar. De tweede helft van 2021 

is benut om met het managementteam te groeien in de nieuwe rol. Ondanks dat geen sprake was van gedwongen 

ontslagen door reorganisatie, zijn door een efficiëntere inrichting de uitgaven voor personele kosten van de staf weer in 

lijn gebracht met het beschikbare budget. We zijn een samenwerking aangegaan met Stichting DEN om door middel van 

een workflow-traject noemen te komen tot procesverbetering en digitalisering. Met de komst van de nieuwe zakelijk 

directeur is er nu een vaste agenda voor optimalisatie, innovatie en transformatie. Ook bouwt de zakelijk directeur aan 

een nieuwe afdeling Development om de effectiviteit te vergroten en meer inkomsten uit fondsenwerving en sponsoring 

te genereren. 

 

Ten tweede was een heel bijzonder traject de Future Scoping die we in het voorjaar onder begeleiding van IN10 hebben 

doorlopen. We hebben de ontwikkelingen onderzocht die transformatie van de orkestpraktijk al in de nabije toekomst 

onontkoombaar zullen maken. De harde noodzaak van transformatie van de orkestpraktijk is in de afgelopen anderhalf 

jaar extra duidelijk geworden door de coronacrisis. Daarnaast hebben we bewezen dat we een creatievere organisatie 

zijn als het productieschema niet in de weg zit. Twee andere factoren die al langere tijd meespelen en steeds zwaarder 

gaan wegen zijn: een veranderende bevolkingssamenstelling die het beleven van klassieke muziek voor mensen minder 

vanzelfsprekend maakt, en een snelle technologische ontwikkeling. Dit zijn onze drivers for change. De tweede helft van 

2021 hebben we benut om na te denken over hoe we het transformatieproces kunnen versnellen. We zijn tot de 

conclusie gekomen dat het huidige productiesysteem (zowel de langjarige systematiek van programmeren als de 

totstandkoming van de productie op het podium) werkelijke innovatie en aanpassing in de weg staan. Toen de deuren 

van de zaal langzamerhand weer opengingen, mensen hun gang naar de concerten aarzelend oppakten en er veel in de 

reguliere programmering speelde (bijv. de concerten in De Doelen, Melomaniac, onze reis naar Dubai) werd de 

noodzaak tot transformatie sterker dan ooit gevoeld. Om het orkest klaar te kunnen maken voor de toekomst willen we 
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aan de fundamenten van het productiesysteem kunnen zagen zonder dat het omvalt. De enige reële mogelijkheid die we 

zagen om met de opbrengsten van het Future Scoping-traject succesvol aan de slag te gaan is om het 

transformatieproces op een fundamentele manier buiten de deur te organiseren, als een living lab. Dat betekent voor ons 

dat we een kleine, separate, flexibele organisatie willen neerzetten die met relevante partners door middel van 

experimenten en onderzoek laat zien dat vernieuwing mogelijk is. Een transformatiehuis dat de benodigde transformatie 

buiten voorbereidt, in permanente wisselwerking met de bestaande RPhO-organisatie. Begin 2022 nemen we orkest en 

staf mee in het gedachtegoed van de Future Scoping en starten de eerste experimenten en onderzoeken. 

 

Ondanks de flexibiliteit, creativiteit en weerbaarheid waar ons orkest vanaf het begin van de coronacrisis in uitblonk, 

bleek in 2021 opnieuw dat we niet kunnen bestaan zonder de steun van onze omgeving. Onze ambitie om de eigen 

inkomsten te verhogen van 47 procent naar 52 procent is in 2020 hard onderuitgehaald en ook in 2021 lukte het door de 

vele restricties niet om het aandeel van de eigen inkomsten te verbeteren. Er bestaat grote zorg of ons publiek na twee 

jaar van coronabeperkingen nog terugkeert. We presenteren ons reguliere aanbod online, ontwikkelen innovatieve 

producties, ontvangen veel donaties en mensen schenken het bedrag van hun tickets. Maar dit alles is niet 

kostendekkend. Eerder gaven wij aan te verwachten dat de publiekscijfers nog een jaar of vier nodig hebben om zich 

weer te herstellen. Deze verwachting hebben wij vorig jaar neergelegd in een aangepaste meerjarenbegroting ten 

opzichte van de oorspronkelijke  begroting die we hebben opgesteld voor de cultuurplanperiode 2021-2024. In 2022 

zullen wij opnieuw een meerjarenraming doen met hierin nog verder naar beneden aangepaste financiële verwachtingen.  

 

Door het wegvallen van de inkomsten uit kaartverkoop en afgelaste tournees en run-outs, is onze omzet gekrompen van 

€ 18 miljoen naar € 14 miljoen  (exclusief de extra € 1,8 miljoen van OCW) en is ons orkest nog weer meer afhankelijk 

geworden van subsidie.  

Hoewel wij de begroting kunnen sluiten op een kleine plus van € 200.000, is ons werkelijke operationele resultaat in 

2021 € 1,6 miljoen negatief, zoals blijkt uit de hiernavolgende jaarcijfers. Dit ondanks de giften uit ons publiek, de steun 

van onze sponsors, de doorlopende subsidie van de gemeente en het rijk én de aanvullende steunpakketten die ervoor 

zorgden dat we de crisis tot nu toe het hoofd hebben weten te bieden.  

 

Met deze steun hebben we niet alleen het eigen hoofd boven water gehouden, maar ook bijgedragen aan de ‘trickle 

down’ naar de rest van de culturele keten. Aan deze voorwaarde aan de noodsteun en de extra compensatie door de 

gemeente Rotterdam voor ‘fair pay’, hebben we van harte voldaan door het inhuren van extra zzp-ers, betrokken bij het 

maken van streams van onze online concerten en bij het ontwikkelen van innovatieve producties. De betaling van 

remplaçanten wordt door een nieuwe CAO en de Wet arbeidsmarkt in balans geregeld. Hierdoor is hun beloning gelijk 

komen te staan aan die van de orkestmusicus in vaste dienst. Hierdoor zijn de kosten voor inzet van remplaçanten en 

zzp-ers met meer dan een derde gestegen. Zoals gezegd worden we hiervoor (ten dele) gecompenseerd door de 

gemeente Rotterdam. Het is spijtig dat deze compensatie niet plaatsvindt vanuit de rijksoverheid, terwijl door de nieuwe 

wetgeving de effecten wel daar veroorzaakt worden.  

 

Het mag duidelijk zijn dat het wegvallen van de steun een grote klap zou betekenen. Als we onze ambities afwegen 

tegen onze onzekere financiële mogelijkheden, worden we door dit alles voor een dilemma geplaatst. Want investeren in 

innovatie is belangrijker dan ooit, maar de uitkomsten van de experimenten zijn onzeker en succesvolle innovaties 

kunnen bovendien een lange terugverdientijd hebben. Kunnen we ons dat wel permitteren?  

 

De onvervangbare waarde van kunst voor de hele samenleving is tijdens de coronacrisis zeldzaam duidelijk geworden. 

Maar ook de kwetsbaarheid van diezelfde kunst was zelden zo zichtbaar. Wij voelen ons meer dan ooit gecommitteerd 

om ons publiek in de breedste zin te blijven inspireren met de mooiste muziek. En meer dan ooit realiseren we ons dat 

we dat alleen zullen kunnen als ook onze overheden zich met eenzelfde betrokkenheid voor de kunst blijven inzetten. 
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1.2  PROGRAMMEREN EN INNOVEREN IN HET TWEEDE CORONAJAAR 
 

De contouren van de ver vooruit geplande concertseizoenen 20/21 en 21/22 waren het afgelopen kalenderjaar zeker 

zichtbaar. Maar veel projecten moesten door de pandemie uiteindelijk worden aangepast. De actualiteit drong 

voortdurend door in de concertzaal. In januari 2021, toen Nederland wederom in lockdown zat, continueerden we 

weliswaar de geplande weken met dirigenten Wayne Marshall, Stéphane Denève en Leonidas Kavakos, maar dan met 

een aangepast programma met klein orkest, voor een compleet lege zaal en online only. Na het succes van Beethoven 9 

in Ahoy het jaar ervoor, planden we ook Rachmaninovs Symfonische Dansen in de RTM-zaal van dat complex. Zo kon 

de chef-dirigent tóch met zijn volledig bezet orkest werken aan een groots meesterwerk, met inachtneming van de 1,5-2 

meter afstand tussen de musici, voor een videoregistratie. Dit had met dergelijk repertoire op het podium van de Doelen 

nooit gepast. 

 

Het virus ontregelde een groot deel van de planning. Toch konden we van de nood een deugd maken. Dirigenten en 

solisten van het hoogste topniveau die normaal moeilijk tijd kunnen vrijmaken voor een project in Rotterdam, waren door 

de wereldwijde annuleringen en verplaatsingen van projecten nu makkelijker last minute te boeken. Zo stonden de 

gastdirigenten Andrés Orozco-Estrada en François-Xavier Roth na lange tijd eindelijk weer voor het orkest voor een 

online-project, en keerde pianist Daniel Barenboim terug voor een streaming van een pianoconcert van Chopin.  

 

Ook konden veel reeds vóór ‘corona’ geplande projecten toch worden gered: in het Diepenbrock-jaar 2021 stond in 

februari een uitvoering van Im Grossen Schweigen voor bariton en orkest gepland met de internationale topzanger 

Matthias Goerne. De orkestbezetting is groot, maar dankzij slim gebruik van de cirkelopstelling en een gigantische 

podiumuitbouw is het gelukt hier tenminste een registratie van te maken. NRC Handelsblad schreef een lovende 

reportage. 

 

In maart begeleidde het orkest Kurt Weills opera The Seven Deadly Sins. Op 18 maart ging het satirische 

muziektheaterstuk als onderdeel van het Opera Forward Festival 2021 online in première. De registratie van de 

livestream van 18 maart werd op zondag 18 juli uitgezonden bij de NTR op NPO 2.  

 

In de lente groeide met de vaccinatiecampagne het optimisme en vond het eerste concert voor publiek plaats in april. 

Hier leidde Lahav Shani het orkest dat wederom was opgesteld in een grote cirkel met de dirigent in het midden, om 

ondanks de social distancing toch genoeg onderling contact te genereren. Dit concert was overigens een testevent in 

samenwerking met de VSCD, in het kader van de ontwikkeling van een betrouwbare en veilige aanpak voor 

publieksevenementen. Daarna volgden concerten in juni met Shani in het zeer virtuoze Derde Pianoconcert van 

Prokofjev: spelend én dirigerend tegelijk, een unicum. Voor het eerst in lange tijd vonden bovendien meerdere 

uitvoeringen van hetzelfde programma in één week plaats, wat merkbaar leidt tot verdieping, perfectionering en 

spontaniteit, elementen die in een eenmalige registratie vaak ontbreken. 

 

Vanaf september konden de grootschalige, jaren tevoren geplande projecten met Valery Gergiev, (Gergiev Festival), 

Lahav Shani (Mahler 1) en Jukka-Pekka Saraste (Sibelius-weekend) zo goed als ongehinderd plaatsvinden voor een 

publiek van ruim duizend man. De concertbeleving zoals die bedoeld is: het voelde als een klein wonder. Voor Sibelius’ 

Kullervo Symfonie werd zelfs een tachtigkoppig Fins mannenkoor ingevlogen, voor een onvergetelijk intense uitvoering 

van dit zelden uitgevoerde meesterwerk. Andere hoogtepunten: de komst van artist-in-residence Yuja Wang, de 

befaamde Chinees-Amerikaanse pianiste; het langverwachte debuut van componist/dirigent John Adams met een 

avontuurlijk contemporain programma vol minimal music; en de terugkeer van de inmiddels 80-jarige oud-chef Edo de 

Waart. Assistent-dirigent Adam Hickox profileerde zich met een uitdagende familievoorstelling rond het thema 

Halloween, alsook in een samenwerkingsproject met het IFFR. 

 

De delta-variant en de dreiging van omikron had vervolgens impact op de rest van de winter. Programma’s werden weer 

verplaatst naar de middag wegens de avondlockdown, voor steeds minder publiek. Handels Messiah half december 

bleek het laatste keerpunt: de voorstelling op zaterdag kon nog met live publiek in de zaal, de voorstelling op zondag 

mocht alleen nog voor een lege zaal en alleen voor radio en ons eigen streamingplatform.  
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Tournees 

Helaas moet na 2020 ook in het jaarverslag van 2021 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 met onze chef Lahav Shani Japan aandoen met onder meer een concert in de prestigieuze Suntori 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. Onze komst werd door publiek en organisatie van het 

Konzerthaus zeer gewaardeerd en zal gelukkig nog door veel in de komende seizoenen geplande concerten worden 

gevolgd.  

 

Ook de traditionele zomertournee was gehavend, al kon het orkest wel voor het Israel Philharmonic Orchestra invallen bij 

het prestigieuze George Enescu Festival in Boekarest in september: 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. 

 

De vele geannuleerde buitenlandreizen zijn een domper, maar niet meteen een gevaar voor het orkest. We konden veel 

plannen verplaatsen en kunnen de komende seizoenen rekenen op een uitnodiging om te spelen in belangrijke steden, 

waaronder Berlijn, Wenen, Parijs en New York. Niettemin moet het orkest waakzaam zijn om internationaal goed 

zichtbaar te blijven: 21/22 is reeds het derde seizoen van de chef Lahav Shani, die door de aanhoudende pandemie zich 

internationaal nog steeds niet voldoende heeft kunnen profileren als chef van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. 
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1.3  EDUCATIE EN TALENTONTWIKKELING  
 
Voor educatie was 2021 ook weer een jaar van aanpassen en annuleren van voorstellingen, maar we hebben ondanks 

de maatregelen toch veel leerlingen en kinderen live mogen ontvangen. 

 
Basisonderwijs 
 
Online 
Liedjes uit de oude doos - online 

Tijdens de lockdown van 2021 hebben we in het voorjaar voor de kleuters van het basisonderwijs de voorstelling  

‘Liedjes uit de oude doos’ gerealiseerd. Dit was een bestaande eigen voorstelling die we hebben aangepast voor een 

online stream. Deze is dankbaar ontvangen door de scholen.  

 

Apennoten Klassiek 

Het bekende kleuterprogramma van Apennoten van KRO/NCRV heeft samen met educatie een nieuw format ontwikkeld: 

Apennoten Klassiek. De eerste 5 afleveringen zijn opgenomen in november 2020 en uitgezonden in de maand 

december. In het voorjaar van 2021 hebben we samen met KRO/NCRV deel twee van de serie Apennoten Klassiek met 

succes opgenomen. Deze werd uitgezonden in de maand mei. In deze tweede serie van vijf afleveringen brengt 

presentator Daan Boom de kinderen op speelse wijze in aanraking met klassieke muziek, samen met musicus en 

componist Bas Fortgens en een zeskoppig ensemble van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. De kinderen leren een 

liedje over het grote beukenbos (Respighi - The Birds), over spoken op de gang (Saint–Saëns - Dance Macabre), of over 

de rivier (Smetana - de Moldau). 

 

Live 
Vanaf juni konden we voorzichtig een aantal schoolvoorstellingen live spelen voor scholen. 

 

Liedjes uit de oude doos - live 

In het najaar konden we deze voorstelling live spelen, dit hebben we zeven keer gedaan. 

 

FEEST in de Superstraat 

Een nieuwe voorstelling voor groep 3 en 4 van het basisonderwijs kon begin juni live in première gaan. In samenwerking 

met het Wereldmuseum maakte het Rotterdams Philharmonisch Orkest de voorstelling FEEST in de Superstraat. De 

muzikale voorstelling sluit aan bij het nieuwe kindermuseum ‘De Superstraat’ en is het uitgangspunt van de nieuwe 

feestelijke voorstelling van het Rotterdams Philharmonisch Orkest voor de onderbouw van de basisscholen. We stappen 

mee in de verhaallijn van het kindermuseum en ontdekken hoe Rotterdamse buren feest vieren. En bij feest hoort 

muziek, al eeuwenlang. We laten klassieke feestmuziek gecomponeerd door Oene van Geel samensmelten met 

invloeden van de wereldculturen die Rotterdam rijk is. Het orkest heeft Oene van Geel de opdracht gegeven om nieuwe 

feestmuziek te schrijven bij het verhaal FEEST in de Superstraat.  

 

We hebben 4 schoolvoorstellingen in de Grote zaal van de Doelen kunnen spelen, en vervolgens 2 schoolvoorstellingen 

in Theater Zuidplein en 1 vrije voorstelling in Theater Zuidplein. 

 

Peer Gynt 

Voor groep 5 en 6 was er een voorstelling in de Grote Zaal van de Doelen met het voltallige orkest, waarbij de 

toneelmuziek van Peer Gynt van Grieg het uitgangspunt was voor een nieuw verhaal en live filmanimatie. Acteur Rogier 

van Erkel nam de leerlingen mee op de reis van Peer Gynt. 

 

IKEI schoolconcerten 

Normaal sluiten we het schooljaar af met de IKEI concerten samen met de SKVR, helaas konden deze geen doorgang 

vinden. 
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Voortgezet Onderwijs 
 
Melomaniac – online en live 

De nieuwe crossover-voorstelling Melomaniac van Maas theater en dans en het Rotterdams Philharmonisch Orkest is 

een vervolg op een eerdere voorstelling: RPhO Meets Maas. Ogenschijnlijk twee werelden: breakers, musici en een DJ. 

Ze dagen elkaar uit in een battle om de aandacht van het publiek. Uiteindelijk vinden ze elkaar in dat wat hen verbindt: 

de liefde voor muziek. Deze nieuwe versie is ontwikkeld in voorjaar 2021, de première is een online stream geworden 

met veel kijkers die via een live verbinding konden meekijken en napraten. 

 

In het najaar is deze voorstelling gaan toeren langs diverse theaters door heel Nederland met zeer veel succes.  De 

Volkskrant gaf 4 sterren voor deze voorstelling in een mooi recensie. Er zijn 23 live voorstellingen gespeeld in een 

najaarstournee, zowel voor scholen als voor publiek. 

 

Animatie Variaties - live 

In juni konden we het educatieproject dat we met het IFFR hebben ontwikkeld voor het 50–jarig jubileum van het IFFR 

ten gehore brengen. Een samenwerking waarbij filmanimatie en muziek elkaar inspireren, voor leerlingen uit het basis- 

en voorgezet onderwijs, het HBO en de Kunstacademies. Met een op maat gemaakte voorstelling voor elk niveau. 

 

Scholieren en studenten maken een eigen animatie vanuit het thema vriendschap, waarin de symfonische muziek van 

Elgar en het werk van twee jonge filmmakers samenkomen. Tijdens het grote concert in de Doelen komen de 

vriendschappen tot leven. 

 

Tussen Kunst en Klank bij de buren - live 

In september konden we voor scholen het programma Tussen Kunst en Klank spelen met een strijkkwartet uit het orkest. 

Dit was een nieuw programma in het Maritiem Museum, bij de tentoonstelling ‘Maritieme Meesterwerken’ van Boijmans 

Van Beuningen en Maritiem Museum. Dit programma hebben we met succes ook voor de Vrienden van de twee musea 

en het orkest gespeeld. 

 

Evaluatie projecten scholen 

Na elk project krijgen scholen een evaluatieformulier over het project (inhoudelijk en organisatorisch). 

Daarnaast worden de projecten intern geëvalueerd. De resultaten uit deze evaluaties worden gebruikt om de projecten 

aan te scherpen. In het algemeen worden de projecten door onderwijs positief tot zeer positief ontvangen.  

 

Quote: 

“Ik wil jullie bedanken voor de bijzondere ervaring die mijn klas heeft gehad. Er volgde op school nog een interessant na 

gesprek. Was echt super geregeld allemaal! Fantastische beleving!” 

 

Familieconcerten 

De familievoorstellingen Peter en de Wolf, het Halloweenconcert en Sint Sing Along hebben we live kunnen spelen, 

de Notenkraker-voorstellingen in de kerstvakantie hebben we moeten annuleren. Van de nieuwe voorstelling met een 

compositie van Corrie van Binsbergen en verhaal van Toon Tellegen De liefste wens hebben we een online stream 

gemaakt. 

 
Talentontwikkeling - Partnership voor het academiejaar 

Per 1 januari 2020 is Ahold Delhaize talentpartner van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Dit partnership stelde het 

orkest in staat een Internationale Academie op te richten. In 2021 is deze lang gekoesterde wens, die door de 

orkestleden is gesignaleerd, geformuleerd en uitgewerkt, en dankzij dit partnership in vervulling gegaan. Vanwege de 

coronacrisis kon het orkest in 2020 onder de geldende maatregelen geen volwaardig academiejaar bieden. In overleg 

met Ahold Delhaize is het eerste academiejaar in het najaar van 2021 gestart. Vijf jonge strijkers uit diverse EU-landen 

zijn na audities aangenomen voor een uitgebreid opleidingsprogramma. Zij spelen diverse projecten van hoog niveau 

mee in het orkest, krijgen veel kamermuziekkansen, en trainingen in bijvoorbeeld het uitvoeren van proefspelen. 

 

Een internationale academie stelt het orkest in staat talentvolle studenten intern op te leiden en het gat tussen een 

conservatoriumopleiding en de orkestpraktijk kleiner te maken. Dit is heel gunstig voor het orkest zelf, maar bovendien 
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biedt het academisten een waardevolle aanvulling op hun opleiding en is het voor hen meteen een prachtige kans om 

ervaring op te doen. In de praktijk betekent dat niet alleen het meespelen tijdens een vast aantal producties in het 

academiejaar (dat ruwweg samenvalt met een concertseizoen), maar het voorziet ook in coaching en workshops op het 

gebied van mentale en fysieke gezondheid, masterclasses, en bijvoorbeeld het geven en organiseren van 

kamermuziekconcerten.  

  

Het eerste partnership is aangegaan voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022, waarbij nadrukkelijk 

de wens is aangegeven om dat te verlengen. Hierover wordt overleg gevoerd voordat de werving van de academisten 

voor het academiejaar 2022-23 een aanvang neemt. 
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1.4  PUBLIEKSBEREIK 
 
Online concerten 
Na het grote succes van de Beethoven-symfonieën en het kerstconcert A Musical X-Mas for You, die in 
december 2020 allemaal als gratis online concerten op onze website en YouTube-kanaal verschenen, 
besloten wij begin 2021 een aantal flinke stappen te zetten op het gebied van streaming. Omdat de COVID-
crisis onze reguliere concertplanning in het water deed vallen, maar wij dankzij een ontheffing van de 
Gemeente Rotterdam wel de kans kregen het orkest te laten spelen om zo kwalitatief hoogwaardige 
opnames te kunnen realiseren, besloten wij een ander pad te bewandelen dan het gratis blijven aanbieden 
van concerten. In onze ogen is dit immers een devaluatie van ons product. 
 
Met behulp van partners Qdentity en Ticketmatic zijn wij gebruik gaan maken van online platform Strozu, 
waarop bezoekers tegen betaling nog nooit eerder vertoonde online concerten konden bekijken, die allemaal 
zijn opgenomen tijdens de COVID-crisis. Op 6 februari startte onze eerste online concertreeks onder de 
noemer ‘Dichterbij’: tien online concerten die onze bezoekers in staat stelden het orkest, in eigen huiskamer, 
dichterbij te brengen dan ooit tevoren.  
 
Naast deze online concertreeks verschenen er ook een aantal bijzondere concerten op ons platform, elk 
gericht op een andere doelgroep: een registratie van highlights uit Bachs Matthäus-Passion, een vervolg op 
ons kerstconcert: A Musical Easter for You, Mozarts Requiem ter herdenking van het bombardement op 
Rotterdam, en de familievoorstelling De liefste wens naar de verhalen van Toon Tellegen. 
 
Door het succes dat wij op ons eigen platform tot de zomer hebben behaald, besloten wij onze online 
concertreeks in seizoen 2021-2022 een vervolg te geven. Op 20 november startte een nieuwe tiendelige 
concertreeks, waarvan tot en met december vijf online concerten ons publiek hebben bereikt, waaronder de 
livestream van Händels Messiah. 
 
In 2021 verschenen er in totaal 29 online concerten op ons platform. Van deze concerten zijn maar liefst 
26.054 tickets verkocht. Met dit prachtige resultaat hebben wij met onze online concerten in 2021 maar liefst 
63,95% nieuw publiek weten te bereiken en 4,29% internationaal publiek. 
 
Andere media 
Het orkest is in 2021 veel te horen geweest op NPO Radio 4 met concerten ‘in eigen huis’. Het betrof een 
groot aantal heruitzendingen van eerder materiaal, maar ook nieuwe opnames bereikten de luisteraar. In 
totaal zijn er twintig concerten van het orkest uitgezonden, waarvan drie live: 
 
Op 1 mei kon het orkest, ondanks de situatie op dat moment, haar geplande optreden in de NTR 
ZaterdagMatinee in het Concertgebouw Amsterdam door laten gaan. Op het programma stond onder andere 
het nieuw gecomponeerde Fluitconcert van Thierry Escaich, speciaal geschreven voor onze fluitiste 
Joséphine Olech die tevens soleerde. Op 2 oktober traden we nogmaals in de NTR ZaterdagMatinee op met 
onze Artist in Residence Yuja Wang met onder andere Sjostakovitsj’ Tweede pianoconcert. Beide concerten 
waren onder leiding van onze chef Lahav Shani. Op 16 oktober speelden we in het AVROTROS 
Vrijdagconcert een exclusief programma met werken van Adams, Reich en Glass onder leiding van John 
Adams zelf. 
 
Tot slot zijn van bovengenoemde online concerten tevens vijf uitgezonden op Medici.tv. 
 
Live concerten 
Gedurende het jaar zijn we open en dicht geweest met verschillende maximale zaalbezettingen. We hebben 
er alles aan gedaan de zaal maximaal te vullen tot de toegestane norm op dat moment. Ook hebben we 
diverse doelgroepen weten te bedienen met onze live concerten. In totaal hebben tussen 19 april en 18 
december in de Doelen 26 live concerten gegeven voor 18.182 bezoekers. Dit waren 18 reguliere concerten 
met het volledige orkest, 2 kamermuziekconcerten, 5 familievoorstellingen en 1 gratis concert van een 
ensemble musici als try-out voor ons bezoek in november 2021 aan Expo 2020 in Dubai. Voor de reguliere 
concerten lag de gemiddelde zaalbezetting in 2021 op 55%, een stuk lager dan in normale jaren. 
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Branding  
In september 2021 konden we de deuren weer écht openen voor publiek. Dit moment hebben we kracht 
bijgezet met een brandingcampagne die in het teken stond van weer échte ervaringen beleven. Niet meer 
alleen via een scherm vanuit huis, maar live concerten waar alle zintuigen weer geprikkeld  zouden worden. 
De campagne had de boodschap Open to Wonder – iedereen was weer welkom om te komen genieten van 
live muziek en zich weer te laten verwonderen. De campagne was goed zichtbaar in de hele stad met 
trotters en posters, en is in de doorontwikkeling voor online middelen meer toegespitst op de concerten. 
 
Professionele partners  
Het marketingteam heeft een aantal belangrijke stappen gezet in het vernieuwen en optimaliseren van de 
marketingaanpak. We hebben onze samenwerkingspartners uitgebreid en waar nodig geïntensiveerd. 
 
Bureau IN10 heeft ons begeleid in het opstellen van een nieuwe merkessentie. Met elkaar hebben we de 
volgende merkwaardes gedefinieerd: moedig, gretig, verbonden en wereldklasse. Deze merkwaardes 
helpen de hele organisatie om in een bepaalde richting te denken en gerichte keuzes te maken. Daarnaast 
is IN10 onze partner in het strategisch uitdenken van (branding)campagnes en sinds september de partij 
waarmee wij een nieuw digitaal platform ontwikkelen, ter vervanging van onze huidige website in 2022. 
We hebben ook Wendy de Boer aan ons verbonden, zij is senior marketingspecialist en heeft ons geholpen 
met het in kaart brengen van onze doelgroepsegmentatie. Uit haar inventarisatie en onderzoek zijn zes 
doelgroeppersona's gerold die we goed kunnen gebruiken bij het uitdenken van nieuwe concepten en 
campagnes. Tevens geven ze goede inzichten voor programmering ter verbreding van onze huidige 
doelgroep. 
Online Harvest werd al een aantal jaar als online marketingspecialist ingehuurd, maar het afgelopen jaar 
werd deze samenwerking nog eens extra geïntensiveerd om de inzet op online promotie te optimaliseren. 
 
Publieksverbreding 
Naast het bereiken van ons trouwe publiek hebben we ook in 2021 veel ingezet op het bereiken van nieuw 
publiek. Online streaming heeft hier voor een groot deel aan bijgedragen. Door de nieuwe persona's leren 
we ons potentiële publiek steeds beter kennen en kunnen we gerichter nieuwe concepten in de markt zetten 
en samenwerkingen aangaan. Zo hebben we in 2021 een nieuw concept de markt op gebracht: Music for 
Breakfast. Deze serie is een samenwerking tussen de Doelen en het orkest. Het zijn vijf 
kamermuziekconcerten van een uur op de zondagochtend, samengesteld en gespeeld door musici van het 
orkest. De Doelen verzorgt daarbij het ontbijt. In 2021 zijn we gestart met de serie in de Jurriaanse Zaal van 
de Doelen. 
 
Ook was er de coproductie Melomaniac, samen met Maas theater en dans, waar breakdance en live muziek 
samenkwamen in een spectaculaire show. Tijdens de lockdown te zien als livestream en in het najaar als 
tournee door het hele land. De marketingteams van het orkest en Maas theater en dans zijn hierin 
opgetrokken en hebben gewerkt aan een gezamenlijk marketingplan.   
 
Ook weten we een steeds jongere doelgroep aan ons te binden via onze socialmediakanalen. Met name 
Instagram speelt hierin een belangrijke rol. 
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Herkomst bezoekers in de zaal in vergelijking met 2020-2018 
 

 2021 2020 2019 2018 

Rotterdam 35% 32% 29% 28% 

Regio Rotterdam 12% 11% 12% 16% 

Nederland 51% 56% 57% 53% 

Buitenland 2% 1% 2% 3% 

 
Whize-segmentatie 2021 
Binnen de groep bezoekers uit Rotterdam zoomen we in op klantsegmenten volgens het 
klantsegmentatiemodel Whize, dat is voorgeschreven door de Gemeente Rotterdam. Onderstaande 
percentages hebben betrekking op de kaartkopers van onze (online) concerten waarvan de NAW-gegevens 
bekend zijn.  
 

Whize cultuurgroep in % Alle concerten Familievoorstellingen Online concerten 

Klassieke Cultuurliefhebbers 38% 20% 35% 

Weelderige Cultuurminnaars 10% 8% 12% 

Culturele Alleseters 10% 14% 10% 

Proevende Buitenwijkers 10% 11% 14% 

Lokale Vrijetijdsgenieters 9% 4% 7% 

Sociale Cultuurhoppers 5% 3% 5% 

Kindrijke Cultuurvreters 4% 18% 5% 

Startende Cultuurspeurders 5% 2% 3% 

Actieve Vermaakvangers 4% 13% 5% 

Flanerende Plezierzoekers 3% 6% 3% 

Nieuwsgierige Toekomstgrijpers 1% 1% 1% 

 
Leeftijdsgroepen bezoekers in 2021 
 

Leeftijdsklasse in % Alle concerten Familievoorstellingen Online concerten 

16-25 10% 2% 2% 

26-35 10% 9% 6% 

36-45 14% 56% 13% 

46-55 10% 16% 15% 

56-65 14% 5% 23% 

> 66 42% 13% 41% 

 
Bronnen voor alle tabellen: Smart Connections (CRM) o.b.v. kaartkopers van concerten in de Doelen. Exclusief uitkopen, concerten die 
door derden zijn verkocht, concerten in het Gergiev Festival en concerten buiten de Doelen. Regio Rotterdam betreft de gemeenten 
volgens de richtlijn van de Gemeente Rotterdam.  
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Online bereik 
Het aantal websitebezoekers is in 2020 flink gestegen. Deze stijging valt toe te schrijven aan twee 
piekmomenten: onze Ode an die Freude die in maart 2020 wereldwijd viraal ging en onze succesvolle gratis 
Beethoven-symfonieën en kerstconcert A Musical X-Mas for You in december 2020. De keus om vanaf 2021 
online concerten tegen betaling te streamen op ons eigen platform heeft ons websitebezoek daarentegen 
doen dalen. Bijkomende voordelen waren echter dat de gemiddelde sessieduur met maar liefst 50% is 
toegenomen en het bouncepercentage zelfs is gehalveerd. Met de komst van een nieuw digitaal platform in 
2022 verwachten wij snel weer stijgende lijnen te zien. 
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De exponentiële groei in volgers die wij in 2020 op onze social media zagen, is in 2021 gestabiliseerd. Op 
Instagram is echter nog steeds een duidelijk stijgende lijn te zien. 
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1.5  FINANCIËLE RESULTATEN 
 
Ook in 2021 heeft de coronacrisis weer een zware wissel getrokken op de activiteiten van het orkest. 
Concerten werden afgelast of konden alleen voor een veel kleiner publiek plaatsvinden en tournees werden gecanceld. 

Door het grillige verloop van de crisis en het onvoorspelbare gedrag van ons publiek dat nog steeds de weg naar de 

theaters maar moeilijk weet terug te vinden, blijkt het bijna onmogelijk om accurate begrotingen op te stellen. Dit is ook 

zichtbaar in de financiële realisatie van het boekjaar 2021 die volledig anders uitpakt dan oorspronkelijk begroot. De 

reguliere exploitatie sluit met een tekort van meer dan € 1,6 miljoen. Dankzij aanvullende subsidies van het ministerie 

van OCW van ruim € 1,8 miljoen, wordt uiteindelijk een positief resultaat gerealiseerd van € 227.000.  

 

De financiële problematiek wordt echter pijnlijk duidelijk. Waar het boekjaar 2020, dankzij de subsidies van OCW, nog 

met een positief resultaat van € 1,6 miljoen kon worden afgesloten, lukt het ons in 2021 maar net om in de zwarte cijfers 

te blijven. Het surplus van 2020 is toegevoegd aan de coronareserves die momenteel € 1,8 miljoen bedragen. De vraag 

is echter of deze reserves de komende jaren afdoende blijken om de tegenvallende eigen inkomsten te compenseren. 

Naast mogelijke, toekomstige sluitingen van de sector door maatregelen van de landelijke overheid is onze grootste zorg 

de terugkeer van het publiek. Over de hele linie en in binnen- en buitenland is dezelfde trend waarneembaar. Het publiek 

keert slechts langzaam en mondjesmaat terug en de gemiddelde zaalbezetting ligt nu op 50%. Dit heeft onherroepelijk 

gevolgen voor onze meerjarenbegrotingen die in 2022 zullen moeten worden herzien. Dit (voorlopige) nieuwe normaal, 

dat zich hopelijk in de toekomst zal herstellen naar het oude niveau, vraagt de komende jaren om moeilijke keuzes en 

het financieel scherp aan de wind zeilen. 

 

De omzet bedroeg in 2021 uiteindelijk bijna € 15,9 miljoen tegenover een begrote omzet van € 14,4 miljoen. Deze hogere 

omzet kan onder meer worden verklaard door een onverwachte grote erfenis van bijna € 600.000 en hogere 

publieksinkomsten en uitkopen die zijn gerealiseerd in de maanden dat het orkest wel kon spelen en reizen. Het eigen 

vermogen bedroeg € 2,8 miljoen aan het eind van 2021. 

 

In 2021 zijn wij ook verdergegaan met onze zoektocht naar nieuwe, digitale verdienmodellen. Alhoewel de online 

concerten een waardevolle toevoeging zijn op ons aanbod, zijn zij op de korte termijn geen goede financiële vervanging 

gebleken voor onze betaalde live concerten. Ons nieuwjaarsconcert van 2022 is hier een goed voorbeeld van. Musical 

meets Opera werd uiteindelijk door meer dan 7.000 mensen bekeken en leverde bijna € 20.000 aan donaties op. Maar, 

dit weegt geenszins op tegen de productiekosten van meer dan € 100.000. Desondanks zullen wij ook in 2022 onze 

digitale strategie verder onderzoeken en uitwerken.  

 

De geplande prestaties zijn door de beperkingen vanwege de coronamaatregelen niet gerealiseerd. Zowel het ministerie 

van OCW als de gemeente Rotterdam hebben aangegeven dat het orkest niet op de geplande prestaties zal worden 

afgerekend.  

 

Het percentage eigen inkomsten was in 2021 18 procent (2020: 21,08 procent). Dat is lager dan vorig jaar en wordt 

veroorzaakt door wederom veel lagere inkomsten uit kaartverkoop, run-outs en tournees. Het percentage eigen 

inkomsten schommelde voor de coronacrisis rond de 50 procent.  

 

Eigen vermogen  

Het orkest heeft in voorgaande jaren aangegeven een omvang van het eigen vermogen van € 2,5 miljoen noodzakelijk te 

vinden. Het vermogen bedraagt ultimo 2021 € 2,81 miljoen (2020 € 2,58 miljoen), hiervan is een belangrijk deel 

gereserveerd om de coronaschade te bekostigen.  
 
Samenstelling van de eigen inkomsten 

De eigen inkomsten bestaan uit de recettes en uitkoopsommen voor run-outs, sponsoring en voorts uit de inkomsten uit 

tournees. De inkomsten uit de tournees fluctueren met de omvang van de buitenlandse activiteiten. De opbrengsten en 

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

neutraal.  
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Strategie bij tegenvallende inkomsten  

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

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

het orkest zijn namelijk de snelste manier voor besparingen. Ook zullen we in die omstandigheden kijken naar de 

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

solisten.  

 

Aandachtspunten uit de beschikking tot subsidieverlening  

In 2021 begeleidde het orkest Kurt Weills opera The Seven Deadly Sins. Op 18 maart ging het satirische 

muziektheaterstuk als onderdeel van het Opera Forward Festival 2021 online in première. De registratie van de 

livestream van 18 maart werd op zondag 18 juli uitgezonden bij de NTR op NPO 2. In januari 2022 heeft het orkest de 

opera Salome van Richard Strauss begeleid, hoewel maar drie avonden en in een concertante uitvoering. 

  

Afrekening Cultuurplanperiode 2021-2024  

In de huidige cultuurperiode 2021-2024 kan het orkest rekenen op een jaarlijkse subsidie van  

€ 4.383.346 van het ministerie van OCW en op een subsidie van € 7.404.000 van de gemeente Rotterdam.  

 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)  

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest zorgt ervoor dat de bezoldiging van de topfunctionarissen binnen de normen van 

de WNT blijven.  

 

Voornaamste risico’s en onzekerheden  

In 2020 zijn de subsidies van de gemeente Rotterdam en het ministerie van OCW voor de cultuurplanperiode 2021–2024 

toegekend. Wij hebben verder in 2021 in het kader van de overheidssteun voor schade als gevolg van de coronacrisis 

een aanvullende subsidie ontvangen van € 1.861.000. Voor het boekjaar 2022 is nog een extra subsidie toegezegd van 

€ 960.500. De grootste onzekerheid is het verdere verloop van de coronacrisis en de terugkeer van het publiek. Ons 

vermoeden dat het wel vijf jaar kan duren voordat wij weer op het oude inkomstenniveau zitten uit recettes, uitkopen en 

sponsoring blijkt namelijk bewaarheid te worden. Dit zal de komende jaren leiden tot begrotingen die met een tekort 

zullen worden afgesloten. In totaal schatten wij tot 2025, 2 tot 3 miljoen euro nodig te hebben om deze periode te kunnen 

overbruggen. Het is nog onzeker of de gereserveerde coronareserves deze tekorten kunnen opvangen.  

 

De in de jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn wel  gebaseerd op de 

veronderstelling van continuïteit van de stichting.  

 

Begroting 2022 

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft een begroting voor 2022 gepresenteerd eindigend met een tekort van € 1,2 

miljoen, waarbij nog geen rekening is gehouden met de aanvullende subsidie voor 2022 van € 960.500 door het 

ministerie van OCW. Dit tekort van € 1,2 miljoen wordt dus deels door deze subsidie opgevangen en verder door de in 

2020 gevormde bestemmingsreserve coronaschade. De voor 2022 begrote opbrengsten bedragen € 18,17 miljoen, 

exclusief de recent toegekende 5e aanvullende subsidie van € 0,96 miljoen. De totale begrote lasten  bedragen € 19,32 

miljoen. Zie ook paragraaf 1.7 Vooruitblik 2021 en verder. 

 

De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die wereldwijd zijn getroffen om de uitbraak in te dammen, beperken 

onze activiteiten en hebben een zeer grote invloed op de inkomsten van het orkest. Ook voor 2022 geldt dat wij nog 

steeds verwachten de gevolgen van de coronacrisis te zullen voelen. De recette-inkomsten zullen lager zijn dan voor de 

coronacrisis en ook de opbrengsten uit betaalde streams en donaties zijn vooralsnog beperkt. We hopen wel het seizoen 

2022/2023 als gepland te kunnen uitvoeren, maar houden een stevige vinger aan de pols om in te kunnen grijpen 

mochten de ontwikkelingen ons daartoe dwingen.   

 

Voor de lange termijn maakt het niet marktconform indexeren van de subsidies het lastig voor het orkest om de musici 

marktconforme salarissen te betalen. Dit kan op termijn de kwaliteit van het orkest aantasten zeker daar de komende 

jaren (periode 2021-2026) bijna 30% van de vaste orkestmusici met pensioen gaat.  
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Risicobeheersing  

In 2021 heeft het orkest het beleid rond risicobeheersing aangepast en bij de tijd gebracht. Er is een plan gemaakt voor 

een jaarlijkse procedure rond risicobeheersing en er is een nulmeting gedaan om te komen tot een nieuwe groslijst van 

gesignaleerde risico’s. Op basis van deze nulmeting is een prioritering gemaakt en zijn de zeven grootste risico’s die 

door directie en MT op dit moment gesignaleerd zijn, nader beschreven, geanalyseerd en van beheersmaatregelen 

voorzien. Jaarlijks worden de gesignaleerde risico’s opnieuw bekeken, worden de voorgenomen mitigerende 

maatregelen geëvalueerd en wordt het plan voor de risicobeheersing bijgesteld. Hieronder volgt een beknopte weergave 

van de grootste risico’s van dit moment en de bijbehorende beheersmaatregelen. 

 

Een inventarisatie van frauderisico’s maakt onderdeel uit van de accountantscontrole, geeft op dit moment geen reden 

tot zorg en is hier niet apart meegenomen. 

 

Corona 

Als eerste benoemen wij hier vanzelfsprekend de risico’s en onzekerheden als gevolg van de coronacrisis die in het 

voorjaar van 2020 is uitgebroken, die in 2021 voor een belangrijk deel van het jaar voortduurde en die een grote 

weerslag heeft gehad op de activiteiten en financiële huishouding van het orkest. Eerder in dit jaarverslag is op 

verschillende plekken aandacht geschonken aan de veelal negatieve gevolgen van deze crisis voor het orkest. Wij 

verwachten dat het nog enige tijd zal duren voor de negatieve effecten van de crisis volledig zijn weggeëbd en dat het 

orkest nog enige jaren nodig heeft om op alle fronten weer op het niveau te zijn van voor de crisis. De afgelopen twee 

jaar heeft het orkest getoond snel, flexibel en accuraat op de soms snel en grillig veranderende omstandigheden te 

kunnen reageren, met oog voor de veiligheid van medewerkers en publiek. 

 

Kwetsbare eigen inkomsten – achterblijvende bezoekersaantallen en recettes 

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft, evenals het KCO, t.o.v. de meeste andere Nederlandse orkesten relatief 

hoge eigen inkomsten. Dat getuigt van goed ondernemerschap, maar maakt de bedrijfsvoering kwetsbaar. Dat is eens te 

meer gebleken tijdens de coronacrisis. Op dit moment blijven de bezoekersaantallen en daarmee de recette inkomsten 

achter bij de prognoses. Het herstel na de lockdowns gaat langzamer dan gedacht en gewenst. Dit betekent dat er een 

aanzienlijk risico bestaat dat de productiebegrotingen niet sluiten en dat er tekorten ontstaan, dan wel dat activiteiten 

verminderd en/of aangepast moeten worden, hetgeen direct een negatief effect heeft op de uitstraling van het orkest. 

 

Als beheersmaatregel wordt extra geïnvesteerd in marketinginspanningen rond de activiteiten. Als onderdeel daarvan 

wordt er ook publieksonderzoek gedaan (waarom blijven mensen weg?) en geanalyseerd hoe het huidige publiek is 

samengesteld en zich gedraagt t.o.v. het publiek uit het verleden. Daarmee hopen we de oorzaken van de 

achterblijvende bezoekersaantallen te vinden om zo gericht marketingacties te kunnen ondernemen om het publiek weer 

terug te winnen. Daarnaast wordt er extra geïnvesteerd in het vinden van nieuw, jonger en meer divers publiek. 

 

Samenwerking met de Doelen 

De Doelen is zwaar geraakt door de coronacisis en heeft daardoor stevig moeten bezuinigen. Het risico bestaat dat het 

daardoor ontstane personeelstekort activiteiten niet op het gewenste niveau uitgevoerd kunnen worden en bezoekers, 

maar ook het orkest zelf, niet de optimale service ervaren.  

 

Wij zijn hierover in goed gesprek met de Doelen en proberen te kijken hoe we in nauwe samenwerking de problemen zo 

goed mogelijk kunnen opvangen en oplossen. Beide organisaties streven naar het hoogste niveau van dienstverlening 

en gastvrijheid richting de bezoekers en doen er alles aan dat samen te realiseren. 

 

Achterblijvende fondsenwerving 

Wij constateren dat, als gevolg van de coronacrisis, maar ook als gevolg van personele wisselingen en gebrek aan 

continuïteit, de fondsenwerving voor het orkest achterblijft en de afgelopen jaren flink is gedaald. 

 

Op dit moment wordt door de zakelijk directeur, i.s.m. het bestuur van het Philharmonisch Fonds, een belangrijke 

prioriteit gelegd bij het vernieuwen en up-to-date brengen van de fondsenwervingsstrategie. Daarbij hoort ook het op 

niveau brengen van omvang en competenties van de afdeling fondsenwerving. Wij zien goede kansen de 

fondsenwerving, zowel wat betreft particulieren, als bedrijfsleven, als vermogensfondsen, de komende jaren te laten 

groeien naar een niveau dat past bij de uitstraling van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. 
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Waarborgen draagvlak bij subsidiënten 

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest is in hoge mate afhankelijk van de structurele subsidies van de Gemeente 

Rotterdam en het Ministerie van OCW. Om die reden is het van het grootste belang te blijven voldoen aan de nader 

gespecificeerde eisen die de subsidienten aan hun subsidiering stellen alsmede te zorgen voor het onderhouden van 

goede contacten met de belangrijkste stakeholders. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest is zich ervan bewust dat er 

bij de vaststelling van het lopende Kunstenplan 2021 – 2024 op enkele onderdelen kritische kanttekeningen zijn gemaakt 

bij het beleid. 

 

Het orkest monitort in detail de verschillende eisen die aan de structurele subsidies zijn gesteld en ontwikkelt specifiek 

beleid om aan alle eisen en wensen te voldoen. Een van de speerpunten in het beleid is het vergroten van het (publieke) 

draagvlak in Rotterdam en het zorgdragen voor meer diversiteit in programma, publiek en organisatie. Tegelijkertijd 

signaleert de organisatie dat dit vaak op gespannen voet staat met de uitstraling en de wereld van de klassieke 

symfonische muziek. Dat vraagt grote creativiteit en veranderingszin in de organisatie. Mede om die reden is het orkest 

in 2021 een Future Scoping-traject gestart om een routekaart te maken naar een modern symfonieorkest met draagvlak 

in de gemeenschap in 2030. 

 

Kwetsbare bedrijfsprocessen 

De organisatorische structuur en werkwijze van een symfonieorkest van de omvang en internationale statuur van het 

Rotterdams Philharmonisch Orkest is een fijnmazig en gecompliceerd organisme dat ver vooruit plant, waarin veel geld 

omgaat, waar veel mensen op hoog niveau moeten samenwerken en waar kleine beslissingen grote financiële gevolgen 

kunnen hebben. Het spreekt voor zichzelf dat voor een dergelijke organisatie de bedrijfsprocessen goed gestructureerd 

en ingeregeld moeten zijn en dat er een duidelijk systeem van checks and balances is waarmee het management de 

bedrijfsprocessen kan bewaken en zo nodig bijsturen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige 

automatiseringssystemen die goed ingeregeld en waar mogelijk aan elkaar gekoppeld moeten zijn. 

 

Wij constateren dat enkele cruciale bedrijfsprocessen onvoldoende goed zijn gestructureerd en dat snelle en adequate 

managementinformatie op sommige plekken ontbreekt. Dit maakt de controle en beheersing van de processen 

kwetsbaar. In het afgelopen jaar zijn de verschillende processen opnieuw tegen het licht gehouden en waar nodig 

verbeterd en opnieuw ingeregeld en beschreven gericht op herinvoering per kalenderjaar 2022. 

 

Waarborgen kwaliteit van het orkest 

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest dankt een belangrijk deel van zijn faam aan de hoogstaande uitvoeringen van 

het groot symfonisch werk. Om dat op hoog niveau te kunnen blijven waarborgen is een grote groep (minimaal 90 tot 

100 fte) van vaste musici noodzakelijk, die goed op elkaar ingespeeld zijn. Op dit moment is het streven gericht op een 

vaste orkestkern van 97 fte verdeeld over verschillende instrumentgroepen en soorten spelers. Door de noodzakelijke 

bezuinigingen als gevolg van de coronacrisis is de orkestformatie tijdelijk bevroren op 92 fte en door vacatureruimte is de 

feitelijke bezetting slechts 87 fte. 

 

Het risico van een onvolledige orkestformatie en het niet opvullen van allerlei essentiële plekken in het orkest is dat de 

kwaliteit achteruitgaat en dat heeft meteen gevolgen voor kwaliteit van uitvoering en dus uitstraling en op de lange duur 

op de kwaliteit van solisten en dirigenten die met het orkest willen werken en dat leidt weer tot minder aantrekkelijkheid 

van het orkest voor uitkopen in andere zalen en internationale tournees en dus een derving van inkomsten. 

 

Onvoldoende aandacht voor de herstructurering van het team 

Het spreekt voor zichzelf dat een internationaal toporkest eveneens een topinvulling van het team achter de schermen 

verlangt. Alleen met de beste en meest gedreven mensen kan het ingewikkelde en kwetsbare proces achter de 

schermen van het orkest goed vormgegeven worden. 

 

Zoals in het vorige jaarverslag reeds beschreven is in 2020 voor de start van het kunstenplan 2021 – 2024 

geconstateerd dat de organisatie en invulling van het team achter de schermen niet optimaal was. Begin 2021 is daarom 

een herstructurering ingezet om de organisatie en bezetting van het team op niveau te brengen en beter te laten 

aansluiten op de eisen van deze tijd. Daarbij is er o.a. voor gekozen om weer een MT in te stellen en de werkzaamheden 
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te structureren langs de lijnen van een drietal operationele afdelingen ieder o.l.v. een manager. In maart 2021 is de 

nieuwe structuur op de meeste onderdelen succesvol van start gegaan. 

 

De risico’s bij dit proces zijn dat, mede door de drukte rond de waan van alle dag, het proces niet op alle onderdelen 

voldoende wordt begeleid en dat bijvoorbeeld de ingezette teambuilding in het nieuwe MT niet goed wordt doorgezet, dat 

er niet tijdig wordt geëvalueerd en dat daarmee de herstructurering niet goed lukt en mensen met frustraties blijven zitten 

en het team niet optimaal gaat functioneren.  

 

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

goede vermogenspositie is het orkest ook in staat om aan al zijn verplichtingen te voldoen. De liquiditeitsratio is 

gestabiliseerd en licht gedaald van 1,67 eind 2020 naar 1,60 eind 2021. 

De solvabiliteit gedefinieerd als eigen vermogen  gedeeld door de totale passiva is gestegen van 34% naar 35%. Het 

weerstandsvermogen gedefinieerd als eigen vermogen gedeeld door de totale baten is gestegen van 15% naar 18%. 

 

Investeringen en financiering  
Om de uitdagingen van de komende cultuurplanperiode adequaat tegemoet te kunnen treden zullen we in 2022, evenals 

in 2021, verder investeren in de automatisering.  

 

Beleggingsbeleid  

Het orkest heeft relatief veel liquide middelen en er wordt onderzoek gedaan om dit geld op een defensieve wijze te 

beleggen, zodat de kosten vanwege de negatieve rente beperkt kunnen worden. 

 

Gelieerde rechtspersonen  

De stichting Rotterdams Philharmonisch Fonds en stichting Rotterdam Philharmonic Festival zijn gelieerde stichtingen. In 

het Philharmonisch Fonds worden de sponsorgelden van het bedrijfsleven ontvangen alsmede de inkomsten van 

particuliere mecenassen en nalatenschappen. Via jaarlijkse garantstellingen aan het orkest worden de gelden op 

aanvraag voor het orkest beschikbaar gemaakt. De resultaten van de stichting Rotterdams Philharmonisch Fonds maken 

een stabiele steun aan de organisatie mogelijk. Voor het Rotterdam Philharmonic Festival  vindt er organisatorische 

ondersteuning plaats. Verder treedt het orkest tegen markttarieven op tijdens dat festival. Het Rotterdam Philharmonic 

Festival speelt een belangrijke rol voor het orkest bij de start van het seizoen.  

 

Bijzondere gebeurtenissen  

Los van de enorme impact van de coronacrisis op de werkzaamheden van het orkest, is er verder geen sprake van 

bijzondere gebeurtenissen waarmee in de jaarrekening rekening moet worden gehouden. 
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1.6  BESTUUR EN ORGANISATIE  
 
Bestuur en organisatie tijdens de coronapandemie  
 
COVID-19  

In dit jaar waren de steeds wisselende maatregelen rondom de COVID-19-pandemie van grote invloed op de organisatie 

en werd er een groot beroep gedaan op ieders wendbaarheid en oplossingsgerichtheid. Door de staf werden protocollen, 

programma’s en planningen meermaals aangepast op de dan geldende maatregelen zodat onze musici zoveel mogelijk 

op een veilige manier hun werk konden blijven doen en concerten doorgang konden vinden. Ondanks alles kunnen we 

met trots terugkijken op een jaar waarin weer diverse mooie producties zijn gerealiseerd, voorgenomen initiatieven zijn 

uitgevoerd en waarin veel van onze medewerkers een grote inzet en flexibiliteit hebben getoond om onze positie in de 

wereld als toporkest te borgen.  

 

Organisatie 

In 2021 is de in 2020 voorgenomen herstructurering van de staf grotendeels uitgevoerd. De nieuw ontstane organisatie 

moet ons in staat stellen om, als de coronacrisis eenmaal is uitgewoed, maar ook zolang deze crisis nog duurt, verder te 

bouwen aan het businessmodel dat ons voor ogen staat. 

 

Met de komst van een nieuwe zakelijk directeur en drie nieuwe, intern doorgestroomde managers is een nieuw 

ondernemend managementteam gevormd om bovengenoemde doelstelling samen met professionele en slagvaardige 

medewerkers binnen de beschikbare formatie en budget verder te realiseren. 

 

In navolging van het advies van de OR heeft er inmiddels een eerste evaluatie van de herstructurering plaatsgevonden. 

Op basis daarvan zal er in de komende jaren nog enige bijsturing plaatsvinden.  

 
RvT  
De Raad van Toezicht bestaat ultimo 2021 uit vier mannen en twee vrouwen in de leeftijd van 41–67 jaar.  

 

Beleidsprioriteiten Human Resources en Organisatieontwikkeling 

Er bleven in 2021 op personeelsbeleid drie doorlopende prioriteiten: duurzame inzetbaarheid, seniorenbeleid en 

diversiteit & inclusie. De activiteiten die in 2020 op deze prioriteiten zijn ingezet hebben in 2021, daar waar mogelijk, een 

vervolg gekregen. Ditzelfde geldt voor het in 2019 ingezette cultuurtraject en de loopbaan- en ontwikkelgesprekken. 

 

Rotterdamse Culturele Basis  

De samenwerking in de Rotterdamse Culturele Basis is in 2021 verder uitgebouwd en verstevigd. De werkagenda 21-24 

die de RCB in 2020 heeft ontwikkeld is in het voorjaar van 2021 goedgekeurd door het college van B&W en door de 

gemeenteraad. Vier werkgroepen zijn aan de slag gegaan met de thema’s Talentontwikkeling (voor en achter de 

schermen), publieksbereik en duurzaamheid/klimaatneutraal (gebouw en omgeving). De directeuren van de RCB 

vergaderen tweewekelijks. Het voorzitterschap rouleert en de RCB wordt ondersteund door een secretaris die in 2021 

werd geleverd door het Rotterdams Philharmonisch Orkest. 

 

In 2021 heeft de RCB gewerkt aan verbinding met de culturele en politieke omgeving. Zo is er structureel overleg met 

het directeurenoverleg Rotterdam, de RRKC en de gemeente. Het overleg met de gemeente is uitgebreid naar de 

concerndirecties van andere domeinen, zoals Maatschappelijke Ontwikkeling en Stadsontwikkeling. Met deze concerns 

onderzoekt de RCB welke rol de cultuursector kan spelen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Op 

praktische wijze geeft de RCB zo uitvoering aan zijn rol als strategisch partner van de gemeente. 

 

In 2021 heeft de RCB nagedacht over de toekomst van de cultuursector. De gedachten hierover hebben we neergelegd 

in verschillende adviezen, zoals aan de Taskforce New Deal Cultuur in Rotterdam, en lobbydocumenten. De adviezen 

zien op een robuuste sector die klappen als de coronapandemie beter kan opvangen, hoe om te gaan met cultureel 

vastgoed binnen de context van de BIS-structuur en ideeën over een stelselwijziging waarin de cultuursector een meer 

gelijkwaardige rol ten opzichte van de subsidieverstrekkers krijgt. 
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Op 27 juni tekende de RCB samen met ruim 20 andere partijen het ‘Stadakkoord Rotterdam, sterker door 7 

stadprojecten’. De intentie is dat deze partijen de komende jaren samen gaan optrekken om de groene longen van 

Rotterdam te realiseren. 

 

Op 5 oktober ondertekende de volledige RCB het Charter Diversiteit. Met de ondertekening wil de RCB gezamenlijk de 

verantwoordelijkheid nemen voor een diverse culturele sector in Rotterdam. Werkgevers die het Charter Diversiteit 

ondertekenen, streven naar meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Organisaties worden met dit handvest 

gestimuleerd om een concrete uitdaging op het gebied van diversiteit en inclusie vast te stellen. Dit kan gaan om 

arbeidsvermogen, culturele diversiteit, maar ook om gender, leeftijd of lgbtqia+. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest 

werkt na de ondertekening van het Charter concreet aan een plan van aanpak voor de diversificatie van het 

personeelsbestand, maar naast dit specifieke plan van aanpak ook diversiteit en inclusie op het gebied van 

programmering, publiek en partners. 

 

De RCB-instelling hebben in 2021 hun samenwerkingsverbanden in kaart gebracht. Momenteel worden alle 

inspanningen op de drie i’s van internconnectiviteit, inclusiviteit en innovatie geplot in een gezamenlijke RCB-matrix, die 

begin 2022 beschikbaar komt. 
  
Personeel    

Formatie, in- en uitstroom 

In het orkest hebben wij in 2021 de vacature van aanvoerder cello in kunnen vullen. Vijf musici zijn uitgestroomd 

vanwege pensioen of een nieuwe functie bij een ander orkest in het buitenland. 

 

Bij de staf was er in 2021 sprake van een groot aantal personeelswisselingen als gevolg van de herstructurering. Er zijn 

9 nieuwe medewerkers gestart en 10 medewerkers uitgestroomd. Daarnaast was er sprake van extra inzet op tijdelijke 

basis om veranderende processen en bijzondere producties met specifieke expertise te kunnen ondersteunen. Ook zijn 

er in dit jaar drie stageplaatsen en een traineefunctie gerealiseerd en ingevuld.  

In totaal waren er op 31 december 2021 bij het orkest 97 medewerkers in dienst en 40 bij de staf. De man-

vrouwverdeling en de leeftijdsopbouw waren daarbij als volgt: 

 

  Orkest Staf 

Vrouw 43 28 

Man  54 12 

 

Leeftijd   Kantoor Orkest  Leeftijd   Kantoor Orkest  
              
20 - 30  4 4  20 - 30  10,00% 4,12%  
30 - 40  9 20  30 - 40  22,50% 20,62%  
40- 50  8 23  40- 50  20,00% 23,71%  
50 - 60  14 24  50 - 60  35,00% 24,74%  
60 - 67  5 26  60 - 67  12,50% 26,80%  
              

    40 97      100% 100%  
 

 

Vanaf concertseizoen 2021-2022 is daarnaast de orkestacademie van start gegaan waarin jaarlijks een groep 

internationale toptalenten de kans krijgt een leertraject te volgen waarin zij kennis en ervaring op kunnen doen in de 

orkestpraktijk. Zij worden hierin begeleid door musici van ons orkest en een aantal gespecialiseerde externe coaches. In 

2021 zijn er voor dit seizoen vijf talenten geworven die in september van start zijn gegaan. De academie wordt 

vooralsnog financieel mogelijk gemaakt door een van onze externe partners. 
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Arbeidsvoorwaarden  

Diverse vergoedingen zijn geïndexeerd en er is een gratificatie van 2,5% over het jaarsalaris uitgekeerd voor 

medewerkers in dienst op 15 december 2021. De salarisschalen zijn per 01-01-2022 structureel met 2,5% verhoogd. De 

overige arbeidsvoorwaarden voor het vaste personeel bleven in dit jaar ongewijzigd. Maar de herziening van de BAM en 

de cao voor de staf is in 2021 wel voortgezet. We streven ernaar de herziening in 2022 af te ronden. 

 

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Dit betekent dat het orkest aan de remplaçanten die door de 

Stichtingen Remplaçanten worden ingezet bij het orkest vanaf 1 januari 2020 ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden 

moeten hebben als de vaste musici die een gelijke of gelijkwaardige functie vervullen. Dit heeft tot gevolg dat de kosten 

voor remplaçanten met circa 30% zijn gestegen.  

 

De huidige cao remplaçanten is afgesloten voor de periode 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 en de 

onderhandelingen over een nieuw CAO zijn nog gaande. 
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1.7  VOORUITBLIK OP 2022 EN VERDER… 
 

Het orkest heeft ook in het boekjaar 2022 te kampen met de gevolgen van de wereldwijde coronacrisis. In de eerste 

anderhalve maand van 2022 konden er door de maatregelen geen concerten gegeven worden voor publiek. 

Wij gaan ervan uit dat er vanaf eind februari geen beperkende maatregelen meer zullen worden opgelegd en wij ons 

volledig kunnen wijden aan het realiseren van de publieke belangstelling voor het orkest. Het is echter onzeker wat de 

inval van Rusland in Oekraïne in economische zin gaat betekenen voor Europa. Een nieuwe recessie wordt verwacht. 

Voor het orkest is het bovenal in artistiek én persoonlijk opzicht hartverscheurend dat wij ons genoodzaakt hebben gezien 

afscheid te nemen van Valéry Gergiev. 

 

Door steun van de overheid en door snel ingrijpen en aanpassen bij en van onze activiteiten en uitgaven, sloten we het 

boekjaar 2021 af met een positief saldo. Dit batige saldo is hard nodig om internationaal op niveau te blijven. We zullen 

daarom opnieuw een bijgesteld meerjarenbegroting maken. Dat zal laten zien dat we, ondanks extra steun van de 

overheid in 2021, de komende jaren ruim 2 miljoen euro te kort gaan komen om onze oorspronkelijke artistieke ambities 

waar te maken. Zo sluit de aangepaste begroting voor de periode 2022-2023 op een tekort van € 1,8 miljoen. Dit tekort is 

nu nog uit het eigen vermogen te dekken. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft een eigen vermogen van € 2,8 

miljoen en de subsidies van OCW en de gemeente Rotterdam zijn voor de komende drie jaar toegezegd. 

 

Nog steeds verwachten wij dat wij drie tot vijf jaar nodig hebben om weer op het bezoekersaantal te komen dat we vlak 

voor de pandemie realiseerden. Onze zorg is dat een deel van ons oudere publiek misschien niet meer of minder vaak 

terugkeert. Verder verwachten we dat er bezoekers zijn die door de economische recessie minder te besteden hebben. 

Ook zal het automatisme van het kopen van abonnementen en kaarten deels verdwenen zijn. We hebben daarom een 

intensieve marketingstrategie ontwikkeld om ons publiek weer terug te winnen. De praktijk wijst uit dat de opbrengsten 

uit streamingdiensten een fractie zijn van de normale opbrengsten uit recettes. Het is goed om online actief te zijn, ons 

gezicht te laten zien en in contact te blijven met onze stakeholders en tegelijkertijd een nieuw publiek aan te boren. Maar 

de hoop is vooralsnog toch vooral gevestigd op het live spelen voor publiek. 

 

Het zal enige jaren vergen voor we de fondsenwerving weer op peil hebben. Want enkele van de bedrijven die ons al 

jaren steunen zijn hard geraakt door de crisis en hebben hun steun voorlopig moeten verminderen of zelfs stopgezet. 

Bovendien vragen nu veel culturele instellingen extra steun aan bij dezelfde vermogensfondsen. Dus ook daar wordt de 

spoeling dunner. De inrichting van de nieuwe, aparte afdeling Development met gedreven professionals die de 

filantropische inkomsten van het orkest naar nieuwe hoogten brengen, is een belangrijke maatregel om de inkomsten te 

vergroten. 

 

De crisis die ons is overkomen, is ook een les geweest. Zowel artistiek-inhoudelijk als organisatorisch. Daarom hebben 

we de crisistijd gebruikt om de staf en de bestaande werkprocessen onder de loep te nemen, te moderniseren en 

efficiënter in te richten. Daardoor zijn we nu wendbaarder en kunnen we de uitdagingen die de komende jaren op ons 

pad komen beter aan.  

 

En er zijn ook andere gunstige ontwikkelingen te bespeuren. De nieuwe wegen die we zijn ingeslagen (online, andere 

concertformats, nieuwe samenwerkingen) prikkelen de fantasie. Dit gaan we zeker ook de komende jaren blijvend 

onderzoeken in ons transformatietraject dat in gang is gezet met de Future Scoping-sessies. 

 

In 2021 hebben de musici en medewerkers van het Rotterdams Philharmonisch Orkest in dit lastige, tweede coronajaar 

wederom hun ongebreidelde inzet en flexibiliteit getoond. De directie is hen hier uitermate dankbaar voor. Zonder deze 

inzet was het niet mogelijk geweest om uitvoering te geven aan onze ambities, die onverminderd groot blijven en zich 

steeds richten op onze gevestigde internationale kwaliteit voor een groot en divers publiek, zowel in de zaal als online. 

Wij blijven daarbij accenten leggen op inclusiviteit, educatie en talentontwikkeling. Bovenal richten we ons volhardend op 

de kracht van een groot internationaal toporkest dat ook in het cultuurplan 2021-2024 laat zien dat het een onbetwiste 

plek in het muziekbestel inneemt. 
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Resumerend 

Op dit moment verwachten wij op de reguliere exploitatie voor 2022 een tekort van circa € 0,66 miljoen. Ook voor 2022 

heeft het ministerie van OCW namelijk een extra aanvullende subsidie toegezegd, en wel van € 0,96 miljoen. Voor de 

jaren 2023 -2024 verwachten wij in totaliteit een tekort van ruwweg € 1,1 miljoen.  

 

Wij gaan er vanuit dat wij deze tekorten kunnen opvangen met de reserve coronaschade en het eigen vermogen. 

Mochten zich nog onverwachte zaken voordoen dan zal dit geen onoverkomelijk probleem worden omdat wij, mede met 

steun van de subsidiënten en het Philharmonisch Fonds, hiervoor een oplossing gaan vinden. 

 

Namens het bestuur van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, 

 

George Wiegel   Jeroen van Breugel 

Algemeen directeur  Zakelijk directeur  
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2.  BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 
 
Terugblik 2021 

De Raad van Toezicht (RvT) kijkt ondanks de grote problemen die zich vanwege covid hebben voorgedaan met 

tevredenheid naar de ontwikkelingen in 2021 binnen het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Sinds het begin van de 

coronacrisis en ook in 2021 wist het orkest steeds in verbinding met haar publiek te blijven.  

 

In alle geledingen van de organisatie is met veel inzet en flexibiliteit gereageerd op snel veranderende omstandigheden 

zodat op een veilige en verantwoorde manier gewerkt kon worden op en rond het podium.  

 

De RvT is directie erkentelijk voor het blijven motiveren en enthousiasmeren van de musici en stafleden in een wederom 

uitdagend jaar. Iedereen in de organisatie heeft bijgedragen om zoveel mogelijk mensen, waar dan ook ter wereld, 

troost, steun en blijdschap te brengen met de symfonische muziek van het orkest. De RvT spreekt daar graag haar 

waardering voor uit. 
 

Samenstelling directie 

In 2021 heeft de RvT in samenspraak met George Wiegel, algemeen directeur, de werving voor een zakelijk directeur 

gestart. Deze procedure heeft in augustus 2021 geresulteerd in de aanstelling van Jeroen van Breugel als zakelijk 

directeur.   

 

Samenstelling RvT 

In 2021 heeft zich een aantal wijzigingen voorgedaan binnen de RvT. In januari heeft Maria Hansen besloten zich terug 

te trekken uit de RvT vanwege persoonlijke omstandigheden. Maria Hansen was RvT-lid op voordracht van de 

ondernemingsraad. Maria Hansen is niet vervangen en daarmee is Paul van de Beek (voorzitter) op dit moment het 

overgebleven RvT-lid dat door de ondernemingsraad is voorgedragen. Eind 2021 is Jacco Visser teruggetreden uit de 

RvT. Zijn deelname aan de Raad hing samen met zijn voorzitterschap bij het bestuur van het Rotterdams 

Philharmonisch Fonds die in december 2021 eindigde. De nieuwe voorzitter van het bestuur van het Rotterdams 

Philharmonisch Fonds, Joost Ector, is toegetreden tot de RvT. De RvT bestaat hiermee uit zes leden.  

 

De RvT zal zich in de benoemingsperiode van de huidige voorzitter Paul van de Beek verder beraden over de invulling 

van de voorzittersrol en samenstelling van de RvT. De RvT beoogt in 2023 een nieuwe voorzitter te hebben benoemd.  
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Vergaderingen RvT 

De RvT had in het boekjaar 2021 vijf reguliere vergaderingen en twee strategische bijeenkomsten gepland. Vanwege 

actualiteiten is, in verschillende samenstellingen, frequenter overleg geweest tussen leden van de RvT en de directie. 

Wanneer dat mogelijk was, werd er live bij elkaar gekomen, als het niet anders kon, is via beeld vergaderd. Tijdens de 

vergaderingen is door de RvT en de directie gesproken over de algemene gang van zaken, beleidsvoornemens, 

organisatorische ontwikkelingen, de strategie en de financiële rapportages. Hierbij is ook steeds de impact van COVID-

19 onderwerp van gesprek geweest, alsmede de snelle veranderingen en ontwikkelingen die daarmee samenhangen. 

Tijdens de strategische bijeenkomsten zijn met name de plannen voor de langere termijn aan bod gekomen.  

 

Vergaderingen auditcommissie 

In 2021 stonden vijf vergaderingen met de auditcommissie gepland. Ook in dit geval is waar mogelijk live bijeen 

gekomen en zo nodig online vergaderd. De auditcommissie heeft vaker overleg gehad met de directie en de RvT over 

verschillende actualiteiten.  

 

De Auditcommissie, directie en de manager Finance hebben met onafhankelijke accountants besprekingen gehad over 

reguliere onderwerpen en ook hier is de actualiteit aan bod gekomen. Bij de onderwerpen valt te denken aan het 

jaarverslag, de begroting, de managementletter, de kwartaalrapportages en de subsidierelatie met de gemeente 

Rotterdam en het ministerie van OCW, alsmede de financiële relatie met de Doelen. 

 

Concert- en congresgebouw de Doelen 

De relatie met concert- en congresgebouw de Doelen is in de RvT-vergaderingen met regelmaat besproken. De 

coronacrisis heeft impact op beide organisaties. De wens om de samenwerking te versterken is daardoor  groter 

geworden. 

 

Gelieerde Stichtingen 

De aan het orkest gelieerde organisatie, het Rotterdams Philharmonisch Fonds, is in de RvT vertegenwoordigd door 

Joost Ector. Joost Ector vertegenwoordigt, naast zijn rol als RvT-lid, ook de belangen van het Fonds in de RvT. 

 

Code Cultural Governance 

Jaarlijks komt de Code Cultural Governance aan de orde bij de diverse overleggen tussen de RvT en de directie. De RvT 

onderschrijft deze Code Cultural Governance en heeft vastgesteld dat het orkest ook in 2021 weer voldoet aan de 

bepalingen die daarin vastgelegd zijn. In lijn met deze Code vergadert de RvT apart dan wel (rond reguliere 

vergaderingen) besloten zodat essentiële zaken onderling besproken kunnen worden. Het functioneren van directie is 

ook in de beslotenheid van de RvT besproken. De voorzitter en vicevoorzitter hebben in 2021 met zowel de algemeen 

directeur als de zakelijk directeur a.i. gesprekken gevoerd.  
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Overleg met de Ondernemingsraad 

Paul van de Beek heeft als RvT-lid benoemd op voordracht van de ondernemingsraad met regelmaat contact met de 

OR-leden. De vicevoorzitter van de RvT, Caroline Nagtegaal, sluit nu en dan aan bij deze overleggen. Er wordt 

tenminste twee keer per jaar vergaderd met een delegatie van de OR en de (vice)voorzitter van de RvT. Deze contacten 

gingen in 2021 over de actualiteit, ook gericht op COVID-19, maar ook de gang van zaken bij de musici en staf en 

ontwikkelingen binnen de organisatie. 

 

Paul van de Beek, namens de Raad van Toezicht 

Rotterdam, 24 maart 2022 

 

Relevante Nevenfuncties huidige RvT leden  

Hieronder zijn voor de leden van de RvT (per 31/12/2021) hun functies en relevante nevenfuncties opgesomd: 

 

Paul van de Beek, Senior Rechter in de Rechtbank van Rotterdam 

Lid raad voor strafrechttoepassing en jeugdbescherming 

Docent Opleidingsinstituut rechterlijke macht SSR  

 

Herman van Campenhout, Entrepreneur and Member of Supervisory Boards 

Voorzitter RvC bij RTD BV 

 

Ellen Meijer, CEO ProDelta 

Penningmeester Stichting Museum Boijmans Van Beuningen 

 

Caroline Nagtegaal-van Doorn, Lid Europees Parlement (VVD/Renew Europe) 

Ambassadeur World Police & Fire Games Rotterdam 2022 

Vicevoorzitter VVD Bestuurdersvereniging 

 

Onno Paymans, Algemeen directeur 4P Consultancy 

Lid Raad van Toezicht Erasmus MC Foundation 

Bestuurslid Stichting Van Beuningen-Peterich Fonds 

Voorzitter RvC LSP Life Science Fund  

Voorzitter RvC UK P&I Club NV 

Lid RvC CED Europe 
Lid RvC Quintes Holding BV  
Bestuurslid Stichting Passaros 

 

Joost Ector, Managing partner Ector Hoogstad Architecten 

Lid Raad van Toezicht sinds 19 november 2021 

Voorzitter bestuur Stichting Rotterdams Philharmonisch Fonds (vanaf januari 2022) 

Lid van het bestuur Stichting Rotterdams Philharmonisch Fonds (t/m december 2021) 
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3. JAARREKENING 
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3.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(na resultaatbestemming) 

 
 
ACTIVA 
 
 31 december 31 december 

 2021 2020 

 € € 
 

Vaste activa 
 
1. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA - - 
2. MATERIËLE VASTE ACTIVA  
      Inventaris en apparatuur 193.808 107.370  
      Duurzame instrumenten 445.250 445.250  
     

 
Totale vaste activa 639.058 552.620 
  .............................   .............................  

 

 
 
 
Vlottende activa 
Vorderingen 
3.  Debiteuren 163.748 166.915 
4.  Vorderingen en overlopende activa 1.397.837 830.716 
     

Totaal vorderingen 1.561.585 997.631 
 
5. Liquide middelen 5.851.846 5.996.704 
     

Totale vlottende activa 7.413.431 6.994.335 
  .............................   .............................  

 
 
 
 

     

TOTALE ACTIVA 8.052.489 7.546.955 
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PASSIVA  
  
 31 december 31 december 

 2021 2020 

 € € 
 
Eigen vermogen 
 
6. ALGEMENE RESERVE 16.993 16.993 
  .............................   .............................  

BESTEMMINGSRESERVES 
7. Bestemmingsreserve instrumenten 525.508 525.508 
8. Bestemmingsreserve innovatie 235.876 235.876 
9. Bestemmingsreserve ontsluiting archief 200.000 - 
10. Bestemmingsreserve coronaschade 1.827.037 1.800.000 
     

TOTALE BESTEMMINGSRESERVES 2.788.421 2.561.384 
  .............................   .............................  

     

Totale eigen vermogen 2.805.414 2.578.377 
  .............................   .............................  

 
Voorzieningen 
  
11. Voorziening uitgestelde beloning 187.436 184.525  
12. Overige voorzieningen 425.154 604.864  
     

Totale voorzieningen 612.590 789.389 
  .............................   .............................  

 
 
Kortlopende schulden 
 
13. Crediteuren 512.057 548.425 
14. Vooruit ontvangen kaartverkoop  1.281.689 1.139.978 
15. Kortlopende schulden en overlopende passiva 2.840.739 2.490.786  
     

Totale kortlopende schulden 4.634.485 4.179.189 
  .............................   .............................  

 

     

TOTALE PASSIVA 8.052.489 7.546.955 
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3.2 GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEREKENING 2021 
  realisatie begroting realisatie 

BATEN 2021 2021 2020  
  € € € 
EIGEN INKOMSTEN 
Recette  529.361 338.000 1.226.292 
Uitkoop  246.772 90.000 137.720 
Partage  - - - 
Overige publieksinkomsten  127.325 37.000 115.821 
         

Publieksinkomsten binnenland  903.458 465.000 1.479.833 
Publieksinkomsten buitenland  240.147 - 569.838 
         

16.TOTAAL PUBLIEKSINKOMSTEN  1.143.605 465.000 2.049.671 
    .............................   .............................   ............................  

Sponsorinkomsten  148.500 575.000 48.291 
Overige directe inkomsten  28.475 13.000 10.420 
         

17. TOTAAL OVERIGE DIRECTE INKOMSTEN  176.975 588.000 58.711 
         

TOTAAL DIRECTE INKOMSTEN  1.320.580 1.053.000 2.108.382 
    .............................   .............................   ............................  

Indirecte inkomsten     
18.Private middelen - particulieren inclusief vriendenverenigingen  748.470 75.000 296.084 
19.Private middelen - private fondsen  74.219 - 21.276 
         

TOTALE BIJDRAGEN UIT PRIVATE MIDDELEN  822.689 75.000 317.360 
    .............................   .............................   ............................  
         

TOTAAL EIGEN INKOMSTEN  2.143.269 1.128.000 2.425.742 
    .............................   .............................   ............................  

SUBSIDIES 
20. Totaal structureel subsidie OCW  4.480.280 4.493.000 4.383.748 
21. Totaal structureel subsidie Gemeente Rotterdam  7.404.000 7.404.000 7.125.000 
         

TOTAAL STRUCTURELE SUBSIDIES  11.884.280 11.897.000 11.508.748 
22.  Aanvullende subsidie OCW  1.335.700 1.336.000 2.524.200 
       4e aanvullende subsidie  525.100 - - 
       Incidentele publieke subsidies  40.000 40.000 30.000 
       NOW 1.0  (20.031) - 493.755 
         

TOTAAL SUBSIDIES  13.765.049 13.273.000 14.556.703 
    .............................   .............................   ............................  
         

TOTALE BATEN  15.908.318 14.401.000 16.982.445 
         

LASTEN 
23. Beheer lasten materieel  954.017 900.000 787.788 
24. Beheer lasten personeel  1.947.843 1.845.000 1.732.246 
         

Beheer lasten totaal  2.901.860 2.745.000 2.520.034 
    .............................   .............................   ............................  

25. Activiteitenlasten materieel  2.569.804 2.627.000 2.745.537 
26. Activiteitenlasten personeel  10.180.996 10.228.000 10.389.861 
          

Activiteitenlasten totaal  12.750.800 12.855.000 13.135.398 
    .............................   .............................   ............................  
         

TOTALE LASTEN  15.652.660 15.600.000 15.655.432 
    .............................   .............................   ............................   
         

Saldo uit gewone bedrijfsvoering  255.658 (1.199.000) 1.327.013 
 

Saldo rentebaten/lasten en waardeveranderingen financiële vaste activa (28.621) (10.000) 6.343 
    .............................   .............................   ............................  
         

EXPLOITATIERESULTAAT  227.037 (1.209.000) 1.333.356 
         

Bestemmingen van het exploitatieresultaat 
Onttrekking/Dotatie aan Eigen vermogen, algemene reserve  - - (481.644) 
Onttrekking/Dotatie bestemmingsreserve coronaschade  27.037 (1.209.000) 1.800.000 
Dotatie ontsluiting archief  200.000 - - 
Dotatie instrumenten  - - 15.000 
         

Bestemmingen  227.037 (1.209.000) 1.333.356 
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3.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT   
 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

 

    2021 2020  
    € € 
Exploitatieresultaat    227.037 1.333.356 
Afschrijvingen materiële vaste activa    32.949 22.644 
Mutatie voorzieningen    (176.798) 479.590 
           

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten    83.188 1.835.590 
 
Mutatie vorderingen    (563.955) 807.971 
Mutatie kortlopende schulden    455.295 389.533 
           

I Netto kasstroom uit operationele activiteiten    (25.472) 3.033.094  
        ............................   .............................  

 
II Kasstroom uit investeringsactiviteiten   
    
Investeringen in materiele vaste activa    (119.386) (21.454) 

Investeringen in financiele vaste activa    - 1.075.528 
           

    (119.386) 1.054.074 
        ............................   .............................  

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

           

Mutatie liquide middelen I + II + III    (144.858) 4.087.168 
           

  
Liquide middelen einde boekjaar    5.851.846 5.996.704 
Liquide middelen begin boekjaar    5.996.704 1.909.536 
           

Mutatie liquide middelen    (144.858) 4.087.168 
           

 

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

vooruitbetaalde subsidies. 
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3.4 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS EN EXPLOITATIEREKENING 
 
ALGEMEEN 

Activiteiten 

Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest is opgericht bij notariële akte d.d. 11 november 1954. De vestigingsplaats is 

Rotterdam. 
 
In artikel 3 van de statuten is het doel van de stichting omschreven: 

1. De stichting heeft ten doel de bevordering van het muziekleven te Rotterdam in de meest uitgebreide zin, zulks 

meer in het bijzonder door de instandhouding van een symfonieorkest, en voorts al hetgeen in de ruimste zin 

met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

2. Zij tracht haar doel te bereiken door het geven van uitvoeringen, concerten, presentaties, publieksbegeleiding, 

educatie en dienstverlening en door alle andere middelen die daarvoor bevorderlijk kunnen zijn, alleen of 

tezamen met anderen. 
 
De financiële middelen van de stichting worden gevormd door: 

 Recettes, uitkoopsommen en subsidies 

 Schenkingen, erfstellingen en legaten 

 Overige baten. 
 
Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.  
 
De RvT bestond in 2021 uit acht leden, de samenstelling van de RvT in 2021 was als volgt: 

Paul van de Beek (voorzitter)  

Herman van Campenhout (lid audit commissie)   

Joost Ector (vanaf 1-12-2021) 

Ellen Meijer (voorzitter audit commissie) 

Maria Hansen (tot 4-1-2021) 

Caroline Nagtegaal-van Doorn 

Onno Paijmans 

Jacco Visser (tot 18-11-2021) 
 
Verbonden partijen 

De stichting Rotterdams Philharmonisch Fonds en stichting Rotterdam Philharmonic Festival zijn gelieerde stichtingen. 

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

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

Voor het Rotterdam Philharmonic Festival vindt er organisatorische ondersteuning plaats. Verder treedt het orkest tegen 

markttarieven op in het Festival.  
 
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING 

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW 

en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640, die uitgegeven zijn door de Raad voor de 

Jaarverslaggeving. De rapportage is gebaseerd op de richtlijnen inzake de financiële verantwoording cultuursubsidies 

voor orkesten en muziekgezelschappen. Met ingang van 1 januari 2021 is het nieuwe Handboek Verantwoording 

Cultuursubsidies Instellingen 2021-2024 van kracht. De richtlijnen in dit handboek sluiten zo veel mogelijk aan op de 

bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, Boek 2, Titel 9, en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 

640). De in het handboek gestelde eisen beogen enerzijds duidelijkheid te bieden aan de instellingen zelf en anderzijds 

uniformiteit te bevorderen in de presentatie van de te leveren (financiële) gegevens. 
 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen 

specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de 

exploitatierekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de 

toelichting. 
 
De in de consolidatie begrepen stichtingen zijn: 
 Stichting Remplaçanten Rotterdams Philharmonisch Orkest 
 Stichting Medewerkers Rotterdams Philharmonisch Orkest 
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Consolidatie 

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen de in de consolidatie 

opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de 

groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er 

sprake is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de 

consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende 

waarderingsgrondslagen voor het orkest. 
 
Boekjaar 

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.  
 
De vorderingen uit hoofde van verkochte abonnementen en losse kaarten, waarvan het orkest het economische en 

juridische eigendom bezit, worden als vordering opgenomen. De tegenhanger van deze post is de vooruit ontvangen 

kaartverkoop. Incasso van het grootste deel van deze post verloopt via de Doelen. 
 
Stelselwijzigingen 

In het boekjaar 2021 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan. 
 
Schattingswijzigingen 

In 2021 hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan.  
 
Continuïteit 

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

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

per jaar van de Gemeente Rotterdam en van € 4.383.346 van OCW. Wij zijn zowel in Rotterdam als ook bij het Rijk 

opgenomen in de culturele basis infrastructuur voor 2021-2024 waarbij de subsidiebedragen zijn vastgelegd. De in de 

jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de 

veronderstelling van continuïteit van de stichting. 
 
Schattingen 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur 

zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor  

de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht 

noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij 

de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. De schattingen en onderliggende veronderstellingen warden 

voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen warden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt 

herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Er zijn geen waarderingsgrondslagen naar 

de mening van de directie die kritisch zijn ten aanzien van schattingen en veronderstellingen voor bet weergeven van de 

financiële positie 
 
Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten vorderingen onder vlottende activa, liquide middelen, langlopende schulden en 

kortlopende schulden. Alle financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief 

direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen 

verkrijgingsprijs. Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest kent geen afgeleide financiële instrumenten. 
 
Valuta 

De jaarrekening is opgesteld in euro’s, de functionele valuta van de stichting. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaand 

jaar. 
 
Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen 

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de 

stichting zich gehouden aan de beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van de 

jaarrekening gehanteerd. 
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Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
Op balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering 

onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. 

Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde 

bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is 

sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste 

van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 
 
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA 

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt rekening 

gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroom 

genererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. 
 
Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en 

indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.  

De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een 

vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven 

vanaf het moment van ingebruikneming.  
 
Bedrijfsmiddelen met een aanschafwaarde boven de € 1.000 en een verwachte levensduur van meer dan een jaar 

worden geactiveerd. Afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend op basis van de volgende 

percentages van de aanschafwaarde:  

Automatisering 33 

Kantoorinventaris 10 

Andere vaste bedrijfsmiddelen 10 - 33 
 
Financiële vaste activa 

De onder de Financiële vaste activa opgenomen obligaties die niet behoren tot een handelsportefeuille en die worden 

aangehouden tot het eind van de looptijd worden gewaardeerd tegen reële waarde. Waardeveranderingen worden 

rechtstreeks in de exploitatierekening verwerkt.  
 
Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk 

geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide 

middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Eigen vermogen 

Het eigen vermogen van de stichting wordt ingedeeld in verschillende reserves. 
 
Algemene reserve 

De algemene reserve is het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemmering door wettelijke of statutaire 

bepalingen kan worden beschikt voor het doel waarvoor Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest is opgericht. Deze 

reserve wordt aangehouden om de continuïteit van de stichting op langere termijn te waarborgen. 
 
Bestemmingsreserves 

Aan deze van het vermogen afgezonderde reserve is door de directie van de stichting onder goedkeuring van de RvT 

een in de jaarrekening omschreven bestedingsmogelijkheid gegeven. Deze ligt in het verlengde van de doelstelling van 

de stichting. 
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Voorzieningen 

Algemeen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, 

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze 

is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn 

om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde 

van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 
 
Voorziening jubilea 

Onder de voorzieningen zijn ook de toekomstige kosten opgenomen voor alle personeelsleden die in aanmerking komen 

voor een jubileumuitkering. Uitkeringen in het kader van jubilea vinden plaats bij het bereiken van een dienstverband van 

25 jaar en 40 jaar. De opbouw vindt plaats naar rato van het aantal dienstjaren dat het personeelslid heeft opgebouwd 

tegen het huidige salaris, rekening houdend met de kans dat een medewerker werkzaam blijft bij de stichting. 

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het 

dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt tevens rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen. 

Bij het contant maken is 1 % als disconteringsvoet gehanteerd. 
 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te 

rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 

houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 
 
Pensioenvoorzieningen 

Het Rotterdams Philharmonisch heeft een aantal pensioenregelingen waarop de bepalingen van de Nederlandse 

Pensioenwet van toepassing zijn en waarvoor op verplichte, contractuele of vrijwillige basispremies aan 

pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen worden betaald. De premies worden verantwoord als 

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa 

indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies 

worden als verplichting op de balans opgenomen.  
 
Voor vrijwel alle medewerkers is de pensioenregeling bij het pensioenfonds ABP ondergebracht. De pensioenuitvoerder 

is APG en de belangrijkste kenmerken van de pensioenregelingen zijn: middelloonregeling, opbouw van 1,875% per jaar 

en per dienstverhouding en een pensioenrekenleeftijd van 68 jaar. De dekkingsgraad van het ABP bedroeg eind 

december 2021 110,2% (2020:93,2%) en de beleidsdekkingsgraad 102,8% (2020: 87,6%). 
 
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT 

Algemeen 

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten en 

lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan 

het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Voorzienbare verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong 

vinden voor het einde van het boekjaar worden meegenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend 

zijn geworden en wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. 

Overheidssubsidies 

De structurele subsidies die worden ontvangen ten behoeve van de exploitatie van voortdurende activiteiten worden als 

baten verantwoord in de exploitatierekening in het jaar waar de toekenning voor geldt. Overige ontvangen 

subsidies/bijdragen en daaraan gerelateerde kosten worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben (RJ 

274). Vooruit ontvangen subsidies worden opgenomen onder de overlopende passiva. Bestedingen volgen in de 

volgende boekjaren overeenkomstig de subsidievoorwaarden. 

De subsidies worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en Rotterdams Philharmonisch 

Orkest de condities voor ontvangst kan aantonen. 
 
Giften 

De niet-financiële bijdrage die door vrijwilligers wordt geleverd, wordt niet in de exploitatierekening verantwoord. 
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Verkoop van goederen 

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot 

de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. 
 
Verlenen van diensten 

Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte 

diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. 
 
Royaltyopbrengsten 

Royaltyopbrengsten worden toegerekend aan de verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de 

overeenkomst. 
 
Koersverschillen 

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de exploitatierekening 

verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge accounting wordt toegepast.  
 
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 

Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige 

gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. 
 
Operationele leasing 

Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij het orkest 

ligt worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening 

houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de 

looptijd van het contract. 
 
Personeelsbeloningen 

Periodiek betaalbare beloningen 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de exploitatierekening voor 

zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

De leden van de RvT ontvangen geen beloning.  
 
Bijzondere posten 

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit 

gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, 

omvang of het incidentele karakter van de post. 
 
Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 

betreffende activa en passiva.  
 
GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan 

uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een looptijd langer dan drie maanden.  
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3.4.1 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 
1. Immateriële vaste activa 

De immateriële activa betreft geactiveerde software en wordt in 3 jaar afgeschreven. In 2014 is de software volledig 

afgeschreven. 
  
2. Materiële vaste activa 

Het verloop van de investeringen en afschrijvingen in inventaris en apparatuur is als volgt: 

 inventaris apparatuur totaal inventaris apparatuur totaal 

 2021 2021 2021 2020 2020 2020 

 € € € € € € 
Boekwaarde begin boekjaar 93.772 13.598 107.370 97.286 11.274 108.560 
Investeringen in het boekjaar 83.967 35.420 119.387 11.909 9.545 21.454 
Afschrijvingen  (16.590) (16.359) (32.949) (15.423) (7.221) (22.644) 
              

Boekwaarde einde boekjaar 161.149 32.659 193.808 93.772 13.598 107.370 
             

 
Aanschafwaarde totaal 231.782 57.940 289.722 147.815 22.520 170.335 
Afschrijvingen cumulatief (70.633) (25.281) (95.914) (54.043) (8.922) (62.965) 
              

Boekwaarde einde boekjaar 161.149 32.659 193.808 93.772 13.598 107.370 
              
 

In 2021 zijn de meeste  laptops vervangen en is meer dan € 80.000 geïnvesteerd in de lockers voor de in 2021 

gerenoveerde kleedkamers van de musici. De inventaris wordt in 10 jaar en de apparatuur (computers) in 3 jaar 

afgeschreven. Een bedrag van € 3.188 (2020: € 18.191) is volledig afgeschreven en uit het cumulatief geëlimineerd.  
 
Duurzame instrumenten 

Op de duurzame instrumenten (strijkinstrumenten) wordt niet afgeschreven. De stichting had aan het begin van het 

seizoen een vijftal bijzondere instrumenten (vier violen en een cello) en een strijkstok in eigendom. De verzekerde 

waarde per 31 december 2021 bedraagt € 1.030.000 (vorig jaar eveneens € 1.030.000). De verzekerde waarde wordt 

regelmatig, bij voorkeur eens in de 3 jaar, vastgesteld. Door de coronamatregelen is er 1 instrument dat bijna 4 jaar 

geleden is getaxeerd. 

Gegeven het feit dat deze instrumenten waardevast zijn of zelfs in waarde vermeerderen wordt niet afgeschreven. De 

instrumenten zijn gewaardeerd op de getaxeerde verzekerde waarde per 31 augustus 1998 ad € 445.250. Waardever-

anderingen vanaf die datum worden niet meer in de balans getoond.  
 

 31-12-21 31-12-20 

 € € 
3. Debiteuren 
Saldo ultimo boekjaar 163.748 166.915 
     

 

4. Vorderingen en overlopende activa 

Per 31 december is voor deze post de volgende specificatie te geven: 
 
Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest 105.864 61.991  
Vorderingen op gelieerde rechtspersonen 
Stichting Philharmonic Festival  71.994 
Stichting Philharmonisch Fonds  242.658  
Overige vorderingen  
Omzetbelasting 459.794 153.107 
Nog te ontvangen bedragen 162.565 214.326 
Nalatenschappen 263.725 
Diverse vorderingen 139.672 47.638 
Nog te factureren 18.112 - 
Overlopende activa  
Vooruitbetaalde ziektekostenpremie 11.176 4.392 
Vooruitbetaalde overige kosten 236.929 34.610 
     

 1.397.837 830.716 
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De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. De vordering uit hoofde van omzetbelasting is incidenteel hoog. 

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening houdend met oninbaarheid.  
 
5. Liquide middelen  

 31-12-21 31-12-20 

 € € 
Kas 3.713 3.600 
Banken 5.848.133 5.993.104  
     

 5.851.846 5.996.704 
     

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.  
 
Eigen vermogen 

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

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

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

van  € 2.805.414 een bedrag van € 2.788.421 een  bestemming heeft en de algemene reserve, het vrij besteedbare deel 

van het eigen vermogen € 16.993 bedraagt. 
 
6. Algemene reserve 

De mutaties zijn als volgt weer te geven: 

 2021 2020 

 € € 
Saldo begin boekjaar 16.993 498.637 
Bestemming exploitatieresultaat  - (481.644) 
     

Saldo einde boekjaar 16.993 16.993 
     

Van het resultaat van € 227.037 is € 200.000 bestemd voor de ontsluiting van het archief en het resterende saldo ad 

€ 27.037 is gedoteerd aan de reserve coronaschade.  
 
 
7. Bestemmingsreserve instrumenten 
De bestemmingsreserve instrumenten is gevormd uit het exploitatieresultaat van de verkoop van een van de violen en 

toevoeging van de herwaardering van de instrumenten. In 2020 is een schenking aan deze reserve toegevoegd. Deze 

beperking is door het bestuur aangebracht. 

 

Saldo begin boekjaar 525.508 510.508 

Dotatie - 15.000 
     

Saldo einde boekjaar 525.508 525.508 
      

 

8. Bestemmingsreserve innovatie 

De bestemmingsreserve innovatie is gevormd uit de opbrengst van nalatenschappen ontvangen in 2012 en 2013.  

Deze beperking is door het bestuur aangebracht. 
 
Saldo einde boekjaar 235.876 235.876 
      

 

9. Bestemmingsreserve ontsluiting archief 

De bestemmingsreserve ontsluiting archief is gevormd uit de nalatenschappen die in 2021 zijn ontvangen en is bestemd 

voor het ontsluiten van het muzikale archief. Deze beperking is door het bestuur aangebracht. 
 
Dotatie en saldo einde boekjaar 200.000 - 
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10. Bestemmingsreserve coronaschade 

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

beperking is door het bestuur aangebracht. Het resultaat van € 227.037 is na bestemming van een deel van de 

nalatenschappen ad € 200.000 aan de reserve gedoteerd. 

 2021 2020 

                                                                                                                                              €                      € 

Saldo begin boekjaar 1.800.000 -  

Dotatie ten laste van het resultaat 27.037 1.800.000  
     

Saldo einde boekjaar 1.827.037 1.800.000 
     

 

De financiële realisatie van het boekjaar 2021 is anders gelopen dan begin 2021 verwacht. 

Begin 2021 is de begroting 2021 ingediend bij de Gemeente Rotterdam er van uitgaande dat wij vanaf de zomer weer 

volledig onze activiteiten zouden kunnen hervatten en voor de publieke belangstelling een rekenden op een langzame 

terugkomst van ons publiek. In de loop van 2021 werden wij gesterkt in deze gedachten en konden een snellere 

terugkeer van het publiek zien, dan aanvankelijk verondersteld. Totdat eind november de lockdown roet in het eten 

gooide en wij qua eigen inkomsten bijna weer terug naar nul moesten. Dit effect is ook in de eerste maanden van 2022 

weer zichtbaar. 

De reguliere exploitatie sluit met een tekort van € 1,61 mln. Met behulp van de aanvullende steun van het ministerie van 

OCW van € 1,84 miljoen kan uiteindelijk wel een klein positief resultaat van € 0,23 miljoen worden gerealiseerd.  

Aan de aan het eind van 2020 gevormde bestemmingsreserve van € 1,8 miljoen is een bedrag van € 0,03 miljoen 

toegevoegd. De bestemmingsreserve blijft nodig om de operationele tekorten van de komende jaren te kunnen dekken. 

Het ministerie van OCW heeft bij de toekenning van de aanvullende subsidies nadrukkelijk aangegeven dat deze 

subsidie bedoeld is om het uitvoeren van de reguliere activiteiten mogelijk te blijven maken overschotten bedoeld zijn om 

ook in de jaren na 2021 hieraan bij te dragen.  

Op dit moment verwachten wij op de exploitatie voor 2022 een tekort van circa € 0,66 miljoen, waarbij wij al rekening 

hebben gehouden met de 5e extra aanvullende subsidie van OCW, ten bedrage van € 0,96 miljoen en een lagere recette 

dan begroot van € 0,6 miljoen.  

Het te verwachten tekort wordt dan gedekt uit deze bestemmingsreserve Coronaschade. Voor de jaren 2023 t/m 2025 

verwachten wij in totaliteit een tekort van ruwweg € 1,4 miljoen.  

Dit tekort kan grotendeels worden gedekt uit deze bestemmingsreserve. Wij gaan er vanuit dat dit geen onoverkomelijk 

probleem gaat worden en dat wij, mede met steun van de subsidiënten, hiervoor een oplossing gaan vinden. 
 
Voorzieningen 
11. Voorziening uitgestelde beloning 

 

Het verloop van de voorziening is als volgt: 

Saldo begin boekjaar 184.525 176.655  

Jubileumuitkeringen (9.703) (7.156)  

Jubileumlasten werkgever 12.614 15.026  
     

Saldo einde boekjaar 187.436 184.525 
     

 

De voorziening is gebaseerd op een contante waarde van 1%, sterftetafel van 2000-2005 en een pensioenleeftijd 

van 67,25 jaar. Van de voorziening is een bedrag van € 152.000 als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken.  
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12. Overige voorzieningen 

Deze voorziening is gevormd voor de ten laste van de stichting komende uitkeringen vanwege wachtgeldregelingen dan 

wel overeenkomsten met personeel in het kader van getroffen regelingen. Zowel wettelijke als bovenwettelijke 

wachtgeldregelingen zijn bij de Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest namelijk voor rekening van de werkgever. 

Hiertegenover staat dat ook geen WW-premie noch sectorpremie behoeft te worden afgedragen. 

Ten laste van deze voorziening worden uitkeringen gebracht voor personeel uit dienst dan wel uitkeringen waarvoor 

geen of onvoldoende prestaties worden geleverd. Per balansdatum wordt de ingegane verplichting berekend en dan 

wordt de dotatie aan de voorziening bepaald. De verplichtingen zijn contant gemaakt tegen 1,0 %. 

 

Het verloop van de voorziening is als volgt: 

 2021 2020 

                                                                                                                                              €                      € 

Saldo begin boekjaar 604.864 133.144  

Toevoegingen 121.315 555.299  

Onttrekkingen (301.025) (83.579)  
     

Saldo einde boekjaar 425.154 604.864 
     
 

Van de voorziening is een bedrag van € 202.184 als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken. 
 
13. Crediteuren 

 31-12-21 31-12-20 

 € € 
Crediteuren 512.057 548.425 
     

 
14. Vooruit ontvangen kaartverkoop 
 

Vooruit ontvangen kaartverkoop en tegoedbonnen 1.281.689 1.139.978 
     
 
Dit betreft verkochte abonnementen, losse kaarten en verstrekte tegoedbonnen. De incasso vindt plaats op de 

bankrekening van de Doelen.  
 
15. Kortlopende schulden en overlopende passiva 

Per 31 december is voor deze post de volgende specificatie te geven: 
 
Loonbelasting en premies sociale verzekering 521.471 456.700  
Pensioenpremies 134.508 144.545 
Pensioenpremies remplaçanten 276.292 279.373 
     
Belastingen en premies sociale verzekering en omzetbelasting 932.271 880.618 
 
Stichting Philharmonic Festival 80.020 - 
Stichting Philharmonisch Fonds  41.215 - 
Kortlopende schulden 
Sociaal Fonds en SFPK 82.600 11.050 
Personeelsvereniging 9.570 7.810 
Te betalen aan Stichting de Doelen 202.619 225.998 
Te betalen inzake personeelsregelingen 185.031 65.870 
Persoonlijk budget musici 392.784 367.879 
NOW 154.749 134.718 
Overlopende passiva  
Te betalen vakantietoeslag en eindejaarsuitkering 333.464 342.301  
Salarissen en overwerk 83.906 144.563 
Diverse overlopende passiva  342.510 309.979  
     

 2.840.739 2.490.786 
     
 

De kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een looptijd korter dan een jaar. Het persoonlijk budget musici 

betreft door de musici opgebouwde rechten die direct opvraagbaar zijn. 
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

Overige aangegane verplichtingen 

Uit hoofde van het kunstenplan heeft het Orkest tot en met het kalenderjaar 2024 de toezegging ontvangen om van het 

Ministerie van OCW een bedrag in het komende vier jaar te ontvangen ter hoogte van € 13.440.840, waarvan voor 2022 

€ 4.480.280 en voor de jaren daarna € 8.960.560 en van de Gemeente Rotterdam van € 22.710.000, waarvan voor 2022 

€ 7.570.000 en voor de jaren daarna € 15.140.000.   

 

Inzake afgesloten leasecontracten bestaat er per balansdatum een bruto contractuele verplichting van € 53.000 

(€ 18.000 binnen een jaar). Verder zijn voor het komende jaar reserveringen voor zaalhuur van onder andere de Doelen 

aangegaan ten bedrage van € 1.325.000. Voor de kantoorhuur is een verplichting aangegaan voor € 136.000 komend 

jaar en voor langer dan een jaar € 90.000. 

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

hoogte van € 1.591.000. 
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3.4.2 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEREKENING 
 

Baten 
16. TOTAAL PUBLIEKSINKOMSTEN 

Een specificatie van deze opbrengsten geeft het onderstaande beeld: 
 
  realisatie begroting realisatie 
  2021 2021 2020  
  € € € 
 

Recette  529.361 338.000 1.226.292 
    .............................   .............................   ............................  

Uitkoopsommen  218.523 75.000 137.720 
Begeleiding Nationale Opera  28.249 15.000 - 
         

Uitkoop  246.772 90.000 137.720 
    .............................   .............................   ............................  

Partage  - - -  
    .............................   .............................   ............................  

Opbrengst media-activiteiten  30.000 20.000 5.500 
Verkoop Intrada  25.000 - 35.904 
Verkoop media-uitingen aan publiek  - 17.000 - 
Overige doorberekeningen  72.325 - 74.417 
         

Overige publieksinkomsten  127.325 37.000 115.821 
    .............................   .............................   ............................  
         

Publieksinkomsten binnenland  903.458 465.000 1.479.833 
    .............................   .............................   ............................  

Tournees  240.147 - 569.838 
         

Publieksinkomsten buitenland  240.147 - 569.838 
    .............................   .............................   ............................  
         

TOTAAL PUBLIEKSINKOMSTEN  1.143.605 465.000 2.049.671 
         
 

In 2021 zijn voor de zomervakantie en vanaf augustus tot eind november concerten gegeven. In de andere maanden zijn 

er wel uitvoeringen geweest die zijn gestreamd en is er op beperkte schaal omzet met online concerten gerealiseerd 

Hierdoor zijn de inkomsten uit kaartverkoop zeer laag. De coronamaatregelen in het najaar van 2021 hebben ons alleen 

al € 300.000 aan reeds gerealiseerde omzet in december gekost. 

De donaties zijn verantwoord onder ontvangen private middelen.  

In september heeft het orkest in Boekarest twee concerten gegeven, in november is een optreden in Dubai gerealiseerd 

en in december is er nog een concert in Dortmund gegeven. 

 

17. TOTAAL OVERIGE DIRECTE INKOMSTEN  

Een specificatie van de overige directe inkomsten geeft het onderstaande beeld: 
Sponsorbijdragen 
Philharmonisch Fonds inclusief variabele projectsponsoring  - 555.000 - 
Sponsoring tournees  45.000 20.000 40.000 
Overige bijdragen van bedrijven  103.500 - 8.291 
         

Sponsorinkomsten  148.500 575.000 48.291 
    .............................   .............................   ............................  

Overige directe inkomsten 
Vergoeding fonds orkestmusici  14.364 13.000 13.347 
Royalty’s  14.111 - 7.073 
Overige opbrengsten  - - (10.000) 
         

Overige directe inkomsten  28.475 13.000 10.420 
    .............................   .............................   ............................  
         

TOTAAL OVERIGE DIRECTE INKOMSTEN  176.975 588.000 58.711 
         

   

In 2021 is de academy van start gegaan. Hieraan heeft Ahold zich verbonden en een substantiële financiële  bijdrage 

verleend. 
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TOTALE BIJDRAGEN UIT PRIVATE MIDDELEN 

Deze post is als volgt samengesteld: 

18. Private middelen - particulieren inclusief vriendenverenigingen 

  realisatie begroting realisatie 
  2021 2021 2020  
  € € € 
Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest  75.000 75.000 75.000 
Donaties vanwege geannuleerde concerten  94.745 - 209.021 
Nalatenschappen en schenkingen  578.725 - 12.063 
         

Private middelen - Particulieren inclusief vriendenverenigingen  748.470 75.000 296.084 
         
 

De Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest hebben in 2021 de reguliere bijdrage van € 75.000 

bijgedragen. Hiernaast betaalt de Vereniging Vrienden een vergoeding voor Intrada (abonnement Intrada), en draagt zij 

tevens bij aan de aanschaf en onderhoud van instrumenten. In 2021 is voor een bedrag van € 578.725 als ontvangen 

nalatenschappen en schenkingen verantwoord.  

De kaartkopers die hebben aangegeven de betaalde kaarten van geannuleerde concerten te doneren zijn hier 

verantwoord. 
 
19. Private middelen - private fondsen 
Private middelen - Private fondsen 
Diverse fondsen  10.000 -  
Music Matters  - - 11.526 
Mecenaat  20.000 - 8.250 
Stichting Elise Mathilde Fonds  3.500 -  
Erasmus Stichting  3.500 -  
St. Verzameling van Wijngaarden-Boot  3.000 -  
Van Capellen Stichting  5.000 -  
VSB  10.000 - 
St. Bevordering van Volkskracht  15.000 -  
Diversen  4.219 - 1.500 
         

Bijdrage uit private middelen  74.219 - 21.276 
         

 
SUBSIDIES 
20. Totaal structureel Subsidie OCW 
 
Jaarlijkse subsidie op basis van de cultuurnota voor 2021   4.480.280 
         

 
Bij besluit van 15 september 2020, met kenmerk 147831/25099732, is het orkest een vierjaarlijkse instellingssubsidie 

verleend in het kader van de culturele basisinfrastructuur. De subsidie bedraagt € 4.383.346 per jaar. De verhouding 

loon- en prijsgevoeligheid van de subsidie is bepaald op 70 respectievelijk 30 procent. De bijdrage in de 

arbeidskostenontwikkeling is vastgesteld op 2,320 procent, voor 2021 berekend op € 71.186. De bijdrage in de 

prijsontwikkeling is vastgesteld op 1,958 procent, voor 2021 berekend op € 25.748. De bijstelling werkt door in de 

resterende jaren van de subsidieperiode 2021-2024. 

 

Vaststelling subsidie 2017-2020 

In de brief van 25 augustus 2021 heeft OCW de vierjaarlijkse instellingssubsidie voor een bedrag van € 19.372.0146 

voor de periode van 2017-2020 vastgesteld. Het orkest heeft de activiteiten verricht waarvoor de subsidie is verleend en 

heeft voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden. 

In de subsidievoorwaarden is de jaarlijkse begeleiding van de Nationale Opera opgenomen. In de berekening van de 

eigen inkomsten over 2015 is de bijdrage van OCW voor de begeleiding becijferd op een bedrag van € 748.500 (17%). 
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21. Totaal structureel subsidie Gemeente Rotterdam 
 
Subsidie kalenderjaar 2021 op basis van het kunstenplan   7.404.000 
         

Van de Gemeente Rotterdam is d.d. 6 januari 2021 een verleningsbeschikking ontvangen (SUB.20.01.00159.SBSA), 

waarin de begroting en de prestatie-indicatoren voor 2021 zijn goedgekeurd. De subsidie van de gemeente Rotterdam is 

voor 2021 ontleend aan de subsidietoekenning voor de periode 2021-2024. Voor 2021 is een accres van 1,15% 

toegekend resulterend in een maximale subsidie van € 7.207.000 en € 197.000 voor fair pay. 

De afrekening van de subsidie voor 2021 vindt plaats op basis van de realisatie van de in het jaarplan 2021 aangegeven 

activiteiten.  

In de subsidiebeschikking voor het jaar 2021 is opgenomen dat deze is verleend voor subsidiabele prestaties. Bij de 

afrekening van de subsidie blijft dat zo; er zal niet worden afgerekend op lasten/kosten, zoals dat bij de subsidie-

afrekening van het jaar 2020 nog wel het geval was. Wanneer de afgesproken prestaties vanwege de Corona-

maatregelen niet worden behaald, dan zal daar bij de beoordeling van de aanvraag tot vaststelling de nodige coulance 

worden betracht. 

Voor 2022 is de verleningsbeschikking met kenmerk SUB.21.09.00177.SBSA gedateerd 27 november 2021 ontvangen. 

Voor 2022 is een accres van 2,24% toegekend resulterend in een maximale subsidie van € 7.368.500 en € 201.500 voor 

fair pay. 
 
22. Incidentele publieke subsidies 
  realisatie begroting realisatie 
  2021 2021 2020  
  € € € 
2e aanvullende subsidie  1.335.700 1.336.000 - 
4e aanvullende subsidie  525.100 - - 
Aanvullende subsidie OCW  - - 2.524.200 
         

Aanvullende subsidies OCW  1.860.800 1.336.000 2.524.200 
         

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

Bijdragen uit publieke middelen  40.000 40.000 30.000 
         

Aanvullende subsidies OCW 

Op 4 februari 2021 heeft het orkest in het kader van de uitwerking van het tweede steunpakket voor rijksgesubsidieerde 

instellingen een eenmalige aanvullende subsidie ontvangen van € 1.335.700, als omzet te verantwoorden in 2021. 

 

Op 15 juli 2021 heeft het orkest in het kader van de uitwerking van het 4e steunpakket voor rijksgesubsidieerde 

instellingen een eenmalige aanvullende subsidie ontvangen van € 525.100, als omzet te verantwoorden in 2021. 

 

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

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

culturele en creatieve sector COVID-19 (RAOCCC). Het eerste steunpakket is als omzet in 2020 verantwoord. 

 
NOW 1.0  (20.031) - 493.755  
         

 

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

dan 20%. De definitieve aanvraag is eind oktober 2021 ingediend. Op basis van de omzetderving voor de maanden 

maart 2020-mei 2020 is uitgegaan van een omzetderving van 27%. De NOW 1.0 is in januari 2022 definitief bepaald op 

een bedrag van € 473.724. 
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Lasten 
 
  realisatie begroting realisatie 
  2021 2021 2020  
  € € € 
23. Beheer lasten materieel 
Huisvestingskosten  141.058 140.000 135.365 
Kantoorkosten  514.343 480.000 455.103 
Algemene publiciteitskosten  265.667 250.000 174.676 
Afschrijvingskosten  32.949 30.000 22.644 
         

Beheer lasten: materieel  954.017 900.000 787.788 
         
 
Deze kosten zijn hierna per onderdeel gespecificeerd: 

Huisvestingskosten  
Huur vaste ruimten de Doelen  131.288 130.000 128.852 
Overige huisvestingskosten  9.770 10.000 6.513 
         

  141.058 140.000 135.365 
         

 
Kantoorkosten 
Drukwerk  6.552 5.000 3.124 
Verzendkosten  15.589 25.000 22.170 
Telefoon  42.438 35.000 37.875 
Kantoorbehoeften  9.199 5.000 3.247 
Fotokopieerkosten  7.398 10.000 19.719 
Overige bureaukosten  262 - 500 
         

Bureaukosten  81.438 80.000 86.635 
Representatiekosten  47.516 45.000 30.747 
Reiskosten algemeen  7.302 20.000 11.971 
Salarisadministratie (verwerker)  23.253 25.000 22.390 
Accountantskosten  90.750 65.000 79.153 
Automatisering en intranet  125.492 120.000 118.334 
Algemene verzekeringen  2.723 15.000 18.019 
Beleidskosten  132.282 105.000 76.579 
Diverse kosten  3.587 5.000 11.275 
         

  514.343 480.000 455.103 
         

 

In de beleidskosten is voor bijna € 80.000 aan kosten voor juridische ondersteuning opgenomen. 
 
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het exploitatieresultaat gebracht: 
 
Controle van de jaarrekening  71.050 50.000 70.165 
Andere controlewerkzaamheden  19.700 - 8.988 
Andere niet-controlediensten  - - - 
         

Externe accountant Deloitte  90.750 50.000 79.153 
Overige accountantskosten  - - - 
         

Accountantskosten  90.750 50.000 79.153 
         

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de stichting en de in de consolidatie betrokken 

rechtspersonen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta 

(Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de 

accountantsorganisatie behoort. De andere controlewerkzaamheden betreffen in 2020 en 2021 de NOW-controle. 
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  realisatie begroting realisatie 
  2021 2021 2020  
  € € € 
Algemene publiciteitskosten  
Publiciteit (algemeen)  220.644 200.000 130.785 
Intrada  45.022 50.000 43.891 
         

  265.666 250.000 174.676 
         
 
De publiciteitskosten worden verdeeld naar algemene en specifieke publiciteistkosten. De specifieke publiciteitskosten 

worden bij de materiele uitvoeringskosten verantwoord. Bij deze kosten is sprake van een verschuiving van algemeen 

naar specifieke publiciteitskosten. 

 
Afschrijvingen 
Afschrijvingskosten materiële vaste activa  32.949 30.000 22.644 
         

Afschrijvingskosten beheer  32.949 30.000 22.644 
         

 
24. Beheer lasten personeel 
  realisatie begroting realisatie 
  2021 2021 2020  
  € € € 
Personeelslasten per onderdeel 
Directie, secretariaat en personeel  746.476 739.000 743.628 
Financiële zaken  250.773 223.000 224.219 
Marketing, klantenservice en development  799.349 808.000 628.292 
         

  1.796.598 1.770.000 1.596.139 
    .............................   .............................   ............................  
   
Overige personeelskosten team  
Reiskosten woon/werk  56.272 50.000 55.554 
Wervingskosten personeel  29.399 5.000 17.905 
ARBO-dienst  1.571 5.000 1.200 
Diverse personeelskosten  64.003 15.000 61.448 
         

Overige personeelslasten  151.245 75.000 136.107 
    .............................   .............................   ............................  
         

Beheerlasten: personeel  1.947.843 1.845.000 1.732.246 
         

 

De personeelskosten voor beheer zijn vergelijkbaar met de kosten in 2020. De bezoldiging, met inbegrip van de 

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

2021 € 316.847 (2020 € 330.304).  

De afdeling development komt vanaf 2021 volledig ten laste van het orkest. Tot 2021 kwamen de kosten van deze 

afdeling ten laste van het Philharmonisch Fonds. Hiertegenover zal een uitdeling van het Philharmonisch Fonds komen 

te staan gebaseerd op een duidelijk opstelling van door te berekenen kosten voor activiteiten ten behoeve van het 

Fonds. 

De vaste bezetting van het team (verantwoord onder beheer en onder de activiteitenlasten) is gestegen van 28,54 fte per 

eind 2020 naar 34,10 fte per eind 2021. Er zijn geen werknemers in het buitenland werkzaam. 

De overige personeelskosten van de musici worden verantwoord onder de activiteitenlasten.  

 

Bezoldiging bestuur en toezichthouders en Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 
en semi publieke sector WNT 

Hieronder treft u de verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen en de RvT publieke 

en semipublieke sector (WNT) aan. 

  
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. 
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest van 
toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum. 
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Het bezoldigingsmaximum is in 2021 voor de Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest € 209.000. Voor 2020 was het 
bezoldigingsmaximum € 201.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend 
naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening 
de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de 
leden van Raad van Toezicht/ Raad van Commissarissen; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 
5% van het bezoldigingsmaximum. 
 
Bezoldiging topfunctionarissen  
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 
vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 
topfunctionaris worden aangemerkt 
 

Gegevens 2021   
   

bedragen x € 1 
George Wiegel 

2021 
Jaap Lampe 

2021 
Jeroen van 

Breugel 
2021 

Jaap 
Lampe 
2021 

   

Functiegegevens 
Algemeen 
directeur 

Zakelijk 
directeur a.i. 

Zakelijk 
directeur 

Beleids-
adviseur 

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/8 15/8-31/12 1/9- 31/12 
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00 1,00 1,0 0,35 
Dienstbetrekking? ja nee ja nee 
Bezoldiging      
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 157.482 95.800 33.601 16.100 
Beloningen betaalbaar op termijn 23.170  6.793  
Subtotaal 180.653 95.800 40.394 16.100 
       
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 209.000 139.142 79.019 24.450 
       
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 
bedrag 

N.v.t. 
   

Bezoldiging 180.653 95.800 40.394 16.100 
       
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 
overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

 
 

Gegevens 2020     
bedragen x € 1 George Wiegel Jaap Lampe 
  2020 2020 

Functiegegevens Algemeen directeur Zakelijk directeur 

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

Dienstbetrekking? ja ja 
Bezoldiging     
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 152.449 11.400 

Beloningen betaalbaar op termijn 21.555  

Subtotaal 174.004 11.400 

     
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000 16.344 
      
Bezoldiging 174.004 11.400 
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Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking  
 

Gegevens 2021  

bedragen x € 1 Jaap Lampe 

Functiegegevens Zakelijk directeur a.i. 

Kalenderjaar 2021 2020 

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) N.v.t. 01/01 - 30/11 

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar  N.v.t. 11 

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar N.v.t. 1.302 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum   

Maximum uurtarief in het kalenderjaar N.v.t. € 193 

Maxima op basis van de normbedragen per maand N.v.t. € 255.800 

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 € 255.800 

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)   

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? Ja 

Bezoldiging in de betreffende periode N.v.t. € 137.400 

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 € 137.400 

  

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

Bezoldiging € 137.400 

  

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

N.v.t. 

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

 
Bezoldiging leden Raad van Toezicht  
De toezichthoudende topfunctionarissen ontvangen geen bezoldiging. 

Toezichthoudende topfunctionarissen 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

Paul van de Beek Voorzitter RVT 

Herman van Campenhout Lid RvT, lid audit commissie 

Maria Hansen Lid RvT, tot 04/01/2021 

Ellen Meijer Lid RvT en voorzitter audit commissie 

Caroline Nagtegaal Lid RvT 

Onno Paijmans Lid RvT 

Jacco Visser Lid RvT, tot 18-11-2021 

Joost Ector Lid RvT, vanaf 01-12-2021 

In 2020 is evenmin sprake geweest van bezoldiging van de leden van de RvT. 

 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2021 een bezoldiging boven 

het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de 

WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen aan 

overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. 
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25. Activiteitenlasten materieel 
  realisatie begroting realisatie 
  2021 2021 2020  
  € € € 
Materieel voorbereiding  
Huur en aanschaf instrumenten  83.909 115.000 91.871 
Huur en aanschaf bladmuziek  50.212 135.000 121.485 
Huur repetitieruimtes  240.708 240.000 187.849 
         

Totaal  374.829 490.000 401.205 
    .............................   .............................   ............................  

Materieel uitvoering    
Séjours  14.906 10.000 6.590 
Reis- en verblijfkosten musici  39.403 5.000 3.057 
Transportkosten instrumenten  982 5.000 3.655 
         

Reiskosten  55.291 20.000 13.302 
Zaalhuur  255.289 272.000 251.990 
Auteursrechten  34.577 60.000 27.352 
         

  345.157 352.000 292.644 
    .............................   .............................   ............................  

Kosten tournees 
Honoraria dirigent/ solisten  42.927  230.505 
Reis- en verblijfkosten  90.428  206.394 
Séjours  29.294  63.112 
Overige tourneekosten  75.362  74.275 
         

  238.011  574.286 
Budget digitale transfromatie en onvoorzien   600.000 - 
Overige concertkosten  755.871 500.000 593.770 
Bezoekersservice  46.400 70.000 83.283 
Administratiekosten  74.224 60.000 79.422 
Koffie en theevergoeding  46.816 68.000 100.093 
Kosten voor mediaproducties  148.353 71.000 241.978 
Diverse concertkosten  29.634 66.000 46.389 
         

Overige uitvoeringskosten  1.339.309 1.435.000 1.719.221 
         

Totaal uitvoeringskosten materieel  1.684.466 1.787.000 2.011.865 
    .............................   .............................   ............................  

Specifieke publiciteit     
Brochures  6.213 120.000 23.892 
Verkoopcampagnes  201.721 128.000 194.753 
         

Publiciteit concerten  207.934 248.000 218.645 
Advertenties  278.757 26.000 97.219 
Affiches  12.536 60.000 1.654 
Programma's  11.282 10.000 14.948 
Overig  - 6.000 - 
         

totaal  510.509 350.000 332.466 
    .............................   .............................   ............................  
         

Totaal activiteiten: materiële lasten  2.569.804 2.627.000 2.745.537 
         

 
In de begroting is een budget opgenomen voor digitale transformatie en onvoorzien. Deze post is bedoeld voor 

onvoorziene uitgaven en digitale transformatie. Bij de aanwending van dit budget zijn de werkelijke kosten geboekt op de 

specifieke kostensoorten.  

De totale publiciteitskosten bedragen: 
Algemeen  265.667 250.000 174.676 
Specifiek  510.509 350.000 332.466 
         

Totaal publiciteitskosten  776.176 600.000 507.142 
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26. Activiteitenlasten personeel 
  realisatie begroting realisatie 
  2021 2021 2020  
  € € € 
Artistieke leiding  
Vast personeel  234.831 232.000 233.823 
Honoraria concerten dirigenten  386.818 315.000 345.150 
         

  621.649 547.000 578.973 
    .............................   .............................   ............................  

Uitvoerend personeel   
Salarissen  5.188.320 5.625.000 5.408.724 
Sociale lasten  745.692 787.000 777.323 
Pensioenlasten  839.154 900.000 838.683 
         

Salarissen en sociale- en pensioenlasten  6.773.166 7.312.000 7.024.730  
Toevoeging overige voorziening  473.817 360.000 558.901 
         

Salariskosten vast personeel orkest  7.246.983 7.672.000 7.583.631 
Remplaçanten orkest  486.313 300.000 437.819 
Honoraria solisten  449.722 315.000 382.978 
         

  8.183.018 8.287.000 8.404.428 
    .............................   .............................   ............................  

Ondersteunend personeel (orkest en producties)  707.983 566.000 618.418 
    .............................   .............................   ............................  

Overig personeel (educatie en innovatie)  276.003 412.000 413.929 
    .............................   .............................   ............................  

Overige personeelslasten musici/ondersteunend personeel  
Reiskosten woon/werk  89.597 100.000 97.510 
Wervingskosten personeel  5.209 40.000 1.368 
Onderhoud instrumenten en kledinggeld  169.423 152.000 150.637 
Instrumentenverzekering  50.960 45.000 50.838 
Verhuis- en herinrichtingskosten  9.203 20.000  
ARBO-dienst  6.283 10.000 3.200 
Overige kosten  59.317 46.000 69.405 
         

  389.992 413.000 372.958 
Kosten voormalig personeel  2.351 3.000 3.212  
Bijdragen aan ensembles en overige kosten  - - (2.057) 
         

  392.343 416.000 374.113 
    .............................   .............................   ............................  
         

Totaal activiteitenlasten: personeelslasten   10.180.996 10.228.000 10.389.861 
         
 

Om de gevolgen van de Flexwet op te vangen, is de Stichting Remplaçanten Rotterdams Philharmonisch Orkest 

opgericht en wordt aan de remplaçanten van het Rotterdams Philharmonisch Orkest in deze stichting per productie een 

kortlopende arbeidsovereenkomst aangeboden. Hiervoor is voor deze groep een CAO met de vakbonden afgesloten. De 

door deze stichting gemaakte kosten worden aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest doorberekend. 

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Dit heeft tot gevolg dat de remplaçanten die door de Stichting 

Remplaçanten worden ingezet bij het orkest vanaf 1 januari 2020 ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten 

hebben als de vaste musici die een gelijke of gelijkwaardige functie vervullen. Dit betekent dat de kosten voor 

remplaçanten met circa 30% zijn gestegen. Dit is in de boekjaren 2020 en 2021 gedeeltelijk zichtbaar geworden door de 

verminderde activiteit vanwege de coronamaatregelen. In de jaren tot en met 2019 zou dit een stijging van de kosten met 

€ 250.000 hebben betekend.  
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De werkelijke bezetting van het vaste orkest was aan het begin en eind van het jaar als volgt: 
 
   per 31-12-2021 per 31-12-2020 
              fte m  v  fte m  v  
Eerste violen              17,00 5  14  17,00 5  14   
Tweede violen              13,10 4  11  13,10 4  11   
Altviolen              9,37 5  6  10,00 5  6   
Celli              7,80 6  3  6,80 5  3   
Contrabassen              6,20 6  1  7,10 7  1 
Houtblazers              13,70 10  5  14,80 11  6 
Koperblazers              12,80 13  1  15,60 14  2 
Slagwerk/harp              5,50 5  1  5,50 5  1   
                          
Totaal musici              85,47 54  42  89.90 56  44 
                          
 

De aantallen hiervoor betreffen de medewerkers in dienst bij de Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest en de 

Stichting Medewerkers Rotterdams Philharmonisch Orkest die ten laste van het Orkest komen. Er zijn geen werknemers 

buiten Nederland werkzaam. 
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3.5 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(na resultaatbestemming) 

 
 
ACTIVA 
 
 31 december 31 december 

 2021 2020 

 € € 
 

Vaste activa 
 
27. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA - - 
28. MATERIËLE VASTE ACTIVA  
      Inventaris en apparatuur 193.808 107.370  
      Duurzame instrumenten 445.250 445.250  
     

Totale vaste activa 639.058 552.620 
  .............................   .............................  

 

 
 
Vlottende activa 
Vorderingen 
29.  Debiteuren 155.010 161.754  
30.  Vorderingen en overlopende activa 1.434.755 3.426.335  
     

Totaal vorderingen 1.589.765 3.588.089 

 
31. Liquide middelen 5.537.466 3.121.583 
     

Totale vlottende activa 7.127.231 6.709.672 
  .............................   .............................  

 
 
 
 

 

 

     

TOTALE ACTIVA 7.766.289 7.262.292 
     

  



 

 57

 
 
PASSIVA  
 
 
  
 31 december 31 december 

 2021 2020 

 € € 
 
Eigen vermogen 
 
32. ALGEMENE RESERVE 16.993 16.993   
  .............................   .............................  

      BESTEMMINGSRESERVES  
33. Bestemmingsreserve instrumenten 525.508 510.508  
34. Bestemmingsreserve innovatie 235.876 235.876 
35. Bestemmingsreserve ontsluiting archief 200.000 - 
36. Bestemmingsreserve coronaschade 1.827.037 1.800.000  
     

TOTALE BESTEMMINGSRESERVES 2.788.421 2.561.384 
  .............................   .............................  

     

Totale eigen vermogen 2.805.414 2.578.377 
  .............................   .............................  

  

Voorzieningen 
  
37. Voorziening uitgestelde beloningen 187.436 184.525 
38. Overige voorzieningen 425.154 604.864  
     

Totale voorzieningen 612.590 789.389 
  .............................   .............................  

 
Kortlopende schulden 
 
39. Crediteuren 463.889 548.190   
40. Vooruitontvangen abonnementen  1.281.689 1.139.978   
41. Kortlopende schulden en overlopende passiva 2.602.707 2.206.358  
     

Totale kortlopende schulden 4.348.285 3.894.526 
  .............................   .............................  

     

TOTALE PASSIVA 7.766.289 7.262.292 
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3.6 ENKELVOUDIGE EXPLOITATIEREKENING 2021 
 
  realisatie begroting realisatie 

 2021 2021 2020  
  € € € 
Exploitatieresultaat Rotterdams Philharmonisch Orkest  227.037 (1.209.000) 1.333.356 
Exploitatieresultaat deelnemingen  - - - 
         

EXPLOITATIERESULTAAT  227.037 (1.209.000) 1.333.356 
         

Bestemmingen van het exploitatieresultaat 
Onttrekking/Dotatie aan Eigen vermogen, algemene reserve  - - (481.644) 
Onttrekking/Dotatie bestemmingsreserve coronaschade  27.037 (1.209.000) 1.800.000 
Dotatie ontsluiting archief  200.000 - - 
Dotatie instrumenten  - - 15.000 
         

Bestemmingen  227.037 (1.209.000) 1.333.356 
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3.7 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS EN EXPLOITATIEREKENING 
 
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en 

de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde 

jaarrekening zijn gelijk.  

 

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen 

naar de op pagina 46 tot en met 50 opgenomen toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening. 
 
27. Immateriële vaste activa 

De immateriële activa betreft geactiveerde software en wordt in 3 jaar afgeschreven. In 2014 is de software volledig 

afgeschreven.  
  
28. Materiële vaste activa 

Het verloop van de investeringen en afschrijvingen in inventaris en apparatuur is als volgt: 

 inventaris apparatuur totaal inventaris apparatuur totaal 

 2021 2021 2021 2020 2020 2020 

 € € € € € € 
Boekwaarde begin boekjaar 93.772 13.598 107.370 97.286 11.274 108.560 
Investeringen in het boekjaar 83.967 35.420 119.387 11.909 9.545 21.454 
Afschrijvingen  (16.590) (16.359) (32.949) (15.423) (7.221) (22.644) 
              

Boekwaarde einde boekjaar 161.149 32.659 193.808 93.772 13.598 107.370 
             

 
Aanschafwaarde totaal 231.782 57.940 289.722 147.815 22.520 170.335 
Afschrijvingen cumulatief (70.633) (25.281) (95.914) (54.043) (8.922) (62.965) 
              

Boekwaarde einde boekjaar 161.149 32.659 193.808 93.772 13.598 107.370 
             

 

In 2021 zijn de meeste  laptops vervangen en is meer dan € 80.000 geïnvesteerd in de lockers voor de in 2021 

gerenoveerde kleedkamers van de musici. De inventaris wordt in 10 jaar en de apparatuur (computers) in 3 jaar 

afgeschreven. Een bedrag van € 3.188 (2020: € 18.191) is volledig afgeschreven en uit het cumulatief geëlimineerd.  
 
Duurzame instrumenten 

Op de duurzame instrumenten (strijkinstrumenten) wordt niet afgeschreven. De stichting had aan het begin van het 

seizoen een vijftal bijzondere instrumenten (vier violen en een cello) en een strijkstok in eigendom. De verzekerde 

waarde per 31 december 2021 bedraagt € 1.030.000 (vorig jaar eveneens € 1.030.000). De verzekerde waarde wordt 

regelmatig, bij voorkeur eens in de 3 jaar, vastgesteld. Door de coronamatregelen is er 1 instrument dat bijna 4 jaar 

geleden is getaxeerd. 

Gegeven het feit dat deze instrumenten waardevast zijn of zelfs in waarde vermeerderen wordt niet afgeschreven. De 

instrumenten zijn gewaardeerd op de getaxeerde verzekerde waarde per 31 augustus 1998 ad € 445.250. Waardever-

anderingen vanaf die datum worden niet meer in de balans getoond.  
 

 

 31-12-21 31-12-20 

 € € 
29. Debiteuren 
Saldo ultimo boekjaar 163.748 161.754 
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30. Vorderingen en overlopende activa 

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

 31-12-21 31-12-20 

 € € 
 
Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest 105.864 61.991  
Omzetbelasting 341.402 279.905 
Vorderingen op gelieerde rechtspersonen 
Philharmonic Festival  62.699 
Philharmonisch Fonds  98.316   
Stichting Remplaçanten Rotterdams Philharmonisch Orkest  1.556.666   
Stichting Medewerkers Rotterdams Philharmonisch Orkest 159.903 1.065.795   
Overige vorderingen  
Nog te ontvangen bedragen 162.565 214.326 
Nalatenschappen 263.725 
Diverse vorderingen 135.080 47.638 
Overlopende activa 
Nog te factureren 18.112 - 
Vooruitbetaalde ziektekostenpremie 11.176 4.393 
Vooruitbetaalde overige kosten 236.928 34.607 
     

 1.434.755 3.426.335 
     

De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, 
rekening houdend met oninbaarheid.  
 
31. Liquide middelen 
Kas 3.713 3.600  
Banken 5.533.753 3.117.983   
     

 5.537.466 3.121.583 
     

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.  
 
Eigen vermogen 

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

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

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

van  € 2.805.414 een bedrag van € 2.788.421 een  bestemming heeft en de algemene reserve, het vrij besteedbare deel 

van het eigen vermogen € 16.993 bedraagt. 

 
32. Algemene reserve 

De mutaties zijn als volgt weer te geven: 

 2021 2020 

 € € 
Saldo begin boekjaar 16.993 498.637 
Bestemming exploitatieresultaat  - (481.644) 
     

Saldo einde boekjaar 16.993 16.993 
     

Van het resultaat van € 227.037 is € 200.000 bestemd voor de ontsluiting van het archief en het resterende saldo ad 

€ 27.037 is gedoteerd aan de reserve coronaschade.  
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33. Bestemmingsreserve instrumenten 

De bestemmingsreserve instrumenten is gevormd uit het exploitatieresultaat van de verkoop van een van de violen en 

toevoeging van de herwaardering van de instrumenten. In 2020 is een schenking aan deze reserve toegevoegd. Deze 

beperking is door het bestuur aangebracht. 

 2021 2020 

                                                                                                                                              €                      € 

Saldo begin boekjaar 525.508 510.508 

Dotatie - 15.000 
     

Saldo einde boekjaar 525.508 525.508 
      

 

34. Bestemmingsreserve innovatie 

De bestemmingsreserve innovatie is gevormd uit de opbrengst van nalatenschappen ontvangen in 2012 en 2013. De 

nalatenschappen zijn verantwoord onder overige inkomsten. Deze beperking is door het bestuur aangebracht. 
 
Saldo einde boekjaar 235.876 235.876 
     

35. Bestemmingsreserve ontsluiting archief 

De bestemmingsreserve ontsluiting archief is gevormd uit de nalatenschappen die in 2021 zijn ontvangen en is bestemd 

voor het ontsluiten van het muzikale archief. Deze beperking is door het bestuur aangebracht. 
 
Dotatie en saldo einde boekjaar 200.000 - 
      

36. Bestemmingsreserve coronaschade 

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

beperking is door het bestuur aangebracht. Het resultaat van € 227.037 is na bestemming van een deel van de 

nalatenschappen ad € 200.000 aan de reserve gedoteerd. 

Saldo begin boekjaar 1.800.000 -  

Dotatie ten laste van het resultaat 27.037 1.800.000  
     

Saldo einde boekjaar 1.827.037 1.800.000 
     
 
De financiële realisatie van het boekjaar 2021 is anders gelopen dan begin 2021 verwacht. 

Begin 2021 is de begroting 2021 ingediend bij de Gemeente Rotterdam er van uitgaande dat wij vanaf de zomer weer 

volledig onze activiteiten zouden kunnen hervatten en voor de publieke belangstelling een rekenden op een langzame 

terugkomst van ons publiek. In de loop van 2021 werden wij gesterkt in deze gedachten en konden een snellere 

terugkeer van het publiek zien, dan aanvankelijk verondersteld. Totdat eind november de lockdown roet in het eten 

gooide en wij qua eigen inkomsten bijna weer terug naar nul moesten. Dit effect is ook in de eerste maanden van 2022 

weer zichtbaar. 

De reguliere exploitatie sluit met een tekort van € 1,61 mln. Met behulp van de aanvullende steun van het ministerie van 

OCW van € 1,84 miljoen kan uiteindelijk wel een klein positief resultaat van € 0,23 miljoen worden gerealiseerd.  

Aan de aan het eind van 2020 gevormde bestemmingsreserve van € 1,8 miljoen is een bedrag van € 0,03 miljoen 

toegevoegd. De bestemmingsreserve blijft nodig om de operationele tekorten van de komende jaren te kunnen dekken. 

Het ministerie van OCW heeft bij de toekenning van de aanvullende subsidies nadrukkelijk aangegeven dat deze 

subsidie bedoeld is om het uitvoeren van de reguliere activiteiten mogelijk te blijven maken overschotten bedoeld zijn om 

ook in de jaren na 2021 hieraan bij te dragen.  

Op dit moment verwachten wij op de exploitatie voor 2022 een tekort van circa € 0,66 miljoen, waarbij wij al rekening 

hebben gehouden met de 5e extra aanvullende subsidie van OCW, ten bedrage van € 0,96 miljoen en een lagere recette 

dan begroot van € 0,6 miljoen.  

Het te verwachten tekort wordt dan gedekt uit deze bestemmingsreserve Coronaschade. Voor de jaren 2023 t/m 2025 

verwachten wij in totaliteit een tekort van ruwweg € 1,4 miljoen.  

Dit tekort kan grotendeels worden gedekt uit deze bestemmingsreserve. Wij gaan er vanuit dat dit geen onoverkomelijk 

probleem gaat worden en dat wij, mede met steun van de subsidiënten, hiervoor een oplossing gaan vinden. 
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Voorzieningen 
37. Voorziening uitgestelde beloningen 
 

 2021 2020 

 € € 

Het verloop van de voorziening is als volgt: 

Saldo begin boekjaar 184.525 176.655  

Jubileumuitkeringen (9.703) (7.156)  

Jubileumlasten werkgever 12.614 15.026  
     

Saldo einde boekjaar 187.436 184.525 
     

 

De voorziening is gebaseerd op een contante waarde van 1%, sterftetafel van 2000-2005 en een pensioenleeftijd 

van 67,25 jaar. Van de voorziening is een bedrag van € 152.000 als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken.  

 
38. Overige voorzieningen 

Deze voorziening is gevormd voor de ten laste van de stichting komende uitkeringen vanwege wachtgeldregelingen dan 

wel overeenkomsten met personeel in het kader van getroffen regelingen. Zowel wettelijke als bovenwettelijke 

wachtgeldregelingen zijn bij de Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest namelijk voor rekening van de werkgever. 

Hiertegenover staat dat ook geen WW-premie noch sectorpremie behoeft te worden afgedragen. 

Ten laste van deze voorziening worden uitkeringen gebracht voor personeel uit dienst dan wel uitkeringen waarvoor 

geen of onvoldoende prestaties worden geleverd. Per balansdatum wordt de ingegane verplichting berekend en dan 

wordt de dotatie aan de voorziening bepaald. De verplichtingen zijn contant gemaakt tegen 1,0 %. 

 

Het verloop van de voorziening is als volgt: 

 2021 2020 

                                                                                                                                              €                      € 

Saldo begin boekjaar 604.864 133.144  

Toevoegingen 121.315 555.299  

Onttrekkingen (301.025) (83.579)  
     

Saldo einde boekjaar 425.154 604.864 
     
 

Van de voorziening is een bedrag van € 202.184 als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken. 
 
39. Crediteuren 

 31-12-21 31-12-20 

 € € 
Crediteuren 463.889 548.190 
     

 
40. Vooruit ontvangen kaartverkoop 
 

Vooruit ontvangen kaartverkoop en tegoedbonnen 1.281.689 1.139.978 
     
 
Dit betreft verkochte abonnementen, losse kaarten en verstrekte tegoedbonnen. 
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41. Kortlopende schulden en overlopende passiva 

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

 31-12-21 31-12-20 

 € € 
Loonbelasting en premies sociale verzekering 365.710 303.638  
Pensioenpremies 106.811 124.845  
Pensioenpremies remplaçanten 276.292 279.373  
     

Belastingen en premies sociale verzekering en omzetbelasting 748.813 707.856    
 
Schulden aan gelieerde rechtspersonen 
Stichting Philharmonic Festival 80.020 - 
Stichting Philharmonisch Fonds  17.359 - 
Stichting Remplaçanten Rotterdams Philharmonisch Orkest 69.713 -  
 
Sociaal Fonds 82.600 11.050 
Personeelsvereniging 9.572 7.811 
Te betalen aan Stichting de Doelen 202.619 225.998 
Te betalen inzake personeelsregelingen 185.031 65.870  
Persoonlijk budget musici 392.593 371.586  
NOW 113.846 93.815 
 
Overlopende passiva 
Te betalen vakantietoeslag en eindejaarsuitkering 274.350 279.995   
Salarissen en overwerk 83.678 132.398  
Diverse overlopende passiva  342.513 309.979  
     

 2.602.707 2.206.358 
     

De kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een looptijd korter dan een jaar. Het persoonlijk budget musici 

betreft door de musici opgebouwde rechten die direct opvraagbaar zijn. 
 
 
  



 

 64

OVERIGE TOELICHTINGEN 

Resultaatbestemming 

Het exploitatieresultaat 2021 bedraagt € 227.037 positief. Van dit resultaat is € 200.000 toegevoegd aan de 

bestemmingsreserve ontsluiting archief en het saldo ad € 27.037 is gedoteerd aan de bestemmingsreserve 

coronaschade.  

 
Gebeurtenissen na balansdatum 

Onverplichte toelichting 

Het orkest heeft ook in het boekjaar 2022 te kampen met de gevolgen van de wereldwijde coronacrisis. In de eerste 

anderhalve maand van 2022 konden er door de maatregelen geen concerten gegeven worden voor publiek. 

Wij gaan ervan uit dat er vanaf eind februari geen beperkende maatregelen meer zullen worden opgelegd en dat het 

orkest zicht volledig kan wijden aan het realiseren van de publieke belangstelling voor het orkest. 

De coronamaatregelen vanaf maart 2020 tot medio februari 2022 resulteren ook in 2022 tot een forse derving van 

inkomsten. Echter met het de gevormde bestemmingsreserve coronaschade en de reeds toegezegde extra 

ondersteuning van het Ministerie van OCW voor 2022 verwachten wij dat wij in het boekjaar 2022 het negatieve resultaat 

kunnen beperken.  

Op 24 februari 2022 is Rusland Oekraïne binnengevallen. Het valt nog niet te overzien welke wending het conflict zal 

nemen en of dit leidt tot een (wereldwijde) recessie. Een groter risico is als het conflict escaleert. Een grote algemene 

dreiging kan tot een nog groter welvaartsverlies leiden. Momenteel zitten onze grootste zorgen bij het terug te keren 

publiek en het wel of niet kunnen reizen. Het effect van de gestegen brandstofprijzen op het reizen door het orkest is 

(nog) minimaal. Als tournees niet betaalbaar zijn gaan we niet.  
 
ONDERTEKENING JAARREKENING 
Rotterdam, 24 maart 2022 
Algemeen Directeur/Bestuur 
 
 
G.F. Wiegel 
 
Raad van Toezicht 

Mr. Paul van de Beek (voorzitter) 

  

 

Joost Ector 

 

 

Mr. Herman van Campenhout (lid audit commissie) 

 

 

Ellen Meijer (voorzitter audit commissie) 

 

 

Drs. Caroline Nagtegaal-van Doorn 

 

 

Drs. Onno Paijmans 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan de raad van toezicht van Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest  

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021  

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam 
gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
de samenstelling van het vermogen van Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest op 31 december 2021 
en van het exploitatieresultaat over 2021 in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winstreven 
en de bepalingen van en krachtens de Wet Normering Topinkomens (WNT).       

De jaarrekening bestaat uit: 

1. De balans per 31 december 2021. 

2. De exploitatierekening over 2021. 

3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

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

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

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

• Algemene gegevens. 

• Visie Rotterdams Philharmonisch Orkest. 

• Verslag van het bestuur over boekjaar 2021. 
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• Bericht van de Raad van Toezicht. 

• Overige gegevens. 

• Bijlagen (geen onderdeel van onze accountantscontrole, pagina 66 t/m 70). 

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

• Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.  

• Alle informatie bevat die op grond van RJ 640 Organisaties zonder winstreven is vereist.  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 
en de overige gegevens, in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.      

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van de directie voor de jaarrekening  

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winstreven en de bepalingen van en krachtens de Wet 
Normering Topinkomens (WNT). In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de 
directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is.  

De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de stichting. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

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. 
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 
controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 
andere uit: 

• Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing. 

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

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan. 

• Het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij 
onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is 
tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven. 

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen.  

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 
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Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.        

 
 

 

 

Den Haag, 15 april 2022 

 2022 04 15  15.04.2022 

Deloitte Accountants B.V. 
 
Was getekend: drs. V.W.J.A. van Stijn RA MGA  
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BIJLAGE 1 KWANTITATIEVE GEGEVENS BEZOEKERS EN CONCERTEN 
Aantal concerten  werkelijk werkelijk werkelijk  werkelijk werkelijk 
  2021 2020 2019 2018 2017 
Concerten in standplaats 
Voor eigen rekening (recette)  43 45 82 94 86 
Online concerten  18 - - - - 
Uitkoop  4 2 30 29 22 
             

Totaal in standplaats  65 47 112 123 108 
    ...................  ...................   ...................   ..................   ...................  

Concerten in Nederland buiten standplaats 
Partage   - 1 4 2 
Uitkoop  10 1 9 11 11 
             

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

Totaal concerten in Nederland  75 48 122 138 121 
 
Concerten in buitenland  6 5 26 25 18 
             

Totaal concerten  81 53 148 163 139 
 
Begeleiding opera  1 - 8 9 8 
    ...................  ...................   ...................   ..................   ...................  

Specifieke concerten 
Educatieve concerten  29 4 14 9 5 
Educatief online  6 - - - - 
Opnamen    - 3 - 
             

Totaal specifieke concerten  35 4 14 12 5 
    ...................  ...................   ...................   ..................   ...................  
             

Totaal symfonische concerten  117 57 170 184 152 
             

 
Concerten in Rotterdam  94 51 126 135 113 
Concerten buiten de standplaats  23 6 44 49 39 
             

Totaal symfonische concerten  117 57 170 184 152 
             

 
Aantal bezoekers  
Concerten in standplaats 
Voor eigen rekening (recette)  22.045 33.742 92.102 102.007 101.228 
Online concerten  24.969 - - - -  
Uitkoop  3.841 3.530 15.532 21.049 24.636 
             

Totaal in standplaats  50.855 36.880 107.634 123.056 125.864 
    

Concerten in Nederland buiten standplaats  
Partage  - - 1.580 5.098 744 
Uitkoop  3.124 1.927 9.691 13.131 10.455 
             

Totaal in Nederland buiten standplaats  3.124 1.927 11.271 18.229 11.199 
             

             

Totaal concerten in Nederland  53.979 38.807 118.905 141.285 137.063 
 
Concerten in buitenland  5.288 6.971 26.483 36.859 24.966 
             

Totaal concerten  59.267 45.778 145.388 178.144 162.029 
   
Begeleiding opera (stream)  - - 9.167 11.060 12.348 
  

Educatieve concerten  4.206 682 11.576 8.304 4.636 
             

Totaal symfonische concerten  63.473 46.460 166.131 197.508 179.013 
             

 
Concerten in Rotterdam + online  54.162 37.562 119.150 131.360 130.500 
Concerten buiten de standplaats  9.311 8.898 46.981 66.148 48.513 
             

Totaal symfonische concerten  63.473 46.460 166.131 197.508 179.013 
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BIJLAGE 2 PRESTATIERASTERS GEMEENTE ROTTERDAM 
 

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

Afrekenbare prestaties 
Prestaties Jaarplan 2021 Jaarverslag 2021 

Aantal producties 37 61 

Aantal presentaties 60 117 

Waarvan presentaties in Rotterdam 57 94 

 

De definities zijn als volgt:  

Producties: Het produceren van nieuwe concerten en voorstellingen is de hoofdtaak van productie-instellingen. Bij 

producties worden alleen de nieuwe voorstellingen opgenomen. Het hernemen van succesvolle voorstellingen uit het 

verleden komt als het goed is voldoende tot uitdrukking in de cijfers bij presentaties en bezoeken. Als één productie 

wordt een programma gerekend (meerdere bands op een avond of meerdere choreografieën onder één noemer worden 

als één productie gezien).  

Presentaties: Aantal keer dat de verschillende producties worden uitgevoerd. Hier geldt, net als bij producties, dat als 

één presentatie een programma wordt gerekend (meerdere deelprogramma’s worden dus niet als aparte presentatie 

geteld). Als aanvullend kengetal wordt gevraagd hoeveel van die presentaties in Rotterdam plaatsvinden.  
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KENGETAL BEZOEKEN & SPECIFICATIE PUBLIEKSBEREIK NAAR HERKOMST 
Bezoeken is een kengetal en daarmee niet meer afrekenbaar. 

 
Kengetallen Jaarplan 2021 Jaarverslag 2021 

 Totaal 

per jaar 

in 

Rotterdam 

Totaal 

per jaar 

in 

Rotterdam 

Aantal bezoeken zaal en online 
23.000 21.500 63.473 54.162 

Waarvan online 
  24.969 24.969 

Waarvan betalend 
22.500 21.000 31.647 28.855 

Waarvan in schoolverband 
4.750 4.750 4.206 3.307 

Exclusief schoolverband en online    25.987 

Waarvan aantal woonachtig in Rotterdam     9.060 

Waarvan aantal woonachtig in de regio Rotterdam     3.106 

Waarvan aantal woonachtig in overige delen van Nederland     13.202 

Waarvan aantal woonachtig in het buitenland    518 

 

De definities zijn als volgt: 

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

bezoeken aan de instelling in Rotterdam gevraagd. 

2 Waarvan aantal betalende bezoeken: het aantal door de instelling verkochte kaartjes. Ook hier wordt een 

onderscheid gemaakt tussen activiteiten die in Rotterdam plaatsvinden en het totaal aantal verkochte kaartjes. 

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

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

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

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

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

beschouwing laten  

 

In het prestatieoverzicht wordt een schatting van het aantal bezoeken opgenomen als een opgave van de 

promoter/producent niet is verkregen.  

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

van de organisatoren. 

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

Voorstellingen op openbaar terrein zijn gebaseerd op schattingen 
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BIJLAGE 3 PRESTATIEMODEL - SYMFONIEORKESTEN OCW 
 

  begroting realisatie 
  2021  

aantal 
2024  
aantal 

Huidig  
boekjaar 

Vorig  
boekjaar 

 PROGRAMMA’S         
1 programma’s 52  52  60  17  
 waarvan:         
 symfonische programma met 

grote bezetting (>80 musici) 
6  25  12 

 
 6  

          
2 begeleide programma’s 1  1  1  -  
          
 VOORSTELLINGEN Aantal 

voorstellin
gen 

Aantal 
bezoeken 

Aantal 
voorstellin

gen 

Aantal 
bezoeken 

Aantal 
voorstellin

gen 

Aantal 
bezoeken 

Aantal 
voorstellin

gen 

Aantal 
bezoeken 

3 reguliere voorstellingen 
standplaats 

20 13.000 69 103.348 47 25.886 47 36.880 

4 reguliere voorstellingen buiten 
standplaats 

3 1.950 6 7.569 11 3.124 1 1.927 

5 reguliere voorstellingen 
buitenland 

6 3.900 19 26.490 6 5.288 5 6.971 

6 reguliere voorstellingen online     18 24.969 5 6.971 
7 reguliere voorstellingen 

(3+4+5+6) 
29 18.850 94 137.407 82 59.267 53 45.778 

          
 waarvan:         
 gratis bezoeken (zaal)  1.000  12.500  5.022  288 
 gratis bezoeken (online)      22.598   
 betaalde bezoeken (zaal)  17.850  124.907  29.276  46.172 
 betaalde bezoeken (online)      2.371   
          
8 schoolgebonden voorstellingen 8 7.500 8 7.500 35 4.206 4 682 
 waarvan:         
 Zaal 8 7.500 8 7.500 29 3.016 4 682 
 Online     6 1.190   
           totaal voorstellingen (7+8) 37 26.350 102 144.907 117 63.473 57 46.460 
          
 BEGELEIDINGEN         
9 begeleidingen 1  1  1  -  
          

 
Prestatiemodel-symfonieorkesten 

Toelichting: 

Bovenstaand overzicht is opgesteld overeenkomstig de bestaande speellijstenapplicatie van OCW.  

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

In het prestatiemodel wordt een schatting van het aantal bezoeken opgenomen als een opgave van de 

promoter/producent niet is verkregen.  

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

van de organisatoren. 

Educatieve activiteiten/schoolgebonden activiteiten: 

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

Voorstellingen op openbaar terrein zijn gebaseerd op schattingen.  
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BIJLAGE 4 BELEIDSINFORMATIE WERKZAME PERSONEN 
 
Werkzame personen 

 Huidig boekjaar Vorig boekjaar 

 aantal 
pers 

aantal fte 
/ uren 

bedrag  
aantal 
pers 

aantal fte 
/ uren 

bedrag 

Uren werkweek fte   36 uur    36 uur  

Werknemers in vaste 
dienst (onbepaalde tijd) 

120  106,95 fte  9.482.137 124 108,66 fte 9.655.032 

Werknemers in 
tijdelijke dienst 
(bepaalde tijd) 

186  21,69 fte  1.432.069 172 18,85 fte 1.231.996 

Ingehuurde 
zelfstandigen 
/freelancers 

15  12.209  uur  1.214.633 15   11.548 uur 1.235.079 

Overige werkzame 
personen 

 fte    fte  

Stagiair(e)s  5 1,66  fte   - fte  

Vrijwilligers  15 fte   15 fte  

 

 


