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VOORWOORD

De viering van het 125-jarig bestaan van Het Concertgebouw ligt achter ons. We maakten 
plannen, werkten toe naar concrete producties en zochten en vonden de benodigde 
middelen om Het Concertgebouw in al zijn glorie te laten zien.
Op 14 januari werd het jubileumjaar 2013 geopend met een zeer feestelijke editie van  
Het Concertgebouw Diner. Met de indrukwekkende opluistering door 125 piepjonge 
violistjes werd onze gedachte uitgedragen: muziek zit in iedereen, verrijkt iedereen,  
Het Concertgebouw is voor en van iedereen. Twaalf maanden later, op 3 december, wist ik 
mij opnieuw een trotse toeschouwer bij de spectaculaire voorstelling van Bernsteins West 
Side Story. Met dit door onze afdeling Educatie groots opgezette project met jonge 
amateurs uit heel Nederland lieten wij nogmaals zien dat de jeugd de toekomst heeft in  
ons gebouw. 

In toenemende mate nemen particulieren verantwoordelijkheid voor het voortbestaan  
van Het Concertgebouw en zijn activiteiten. Niet minder dan 58 nieuwe donaties binnen  
de vier Kringen mochten wij in het jubileumjaar ontvangen. 26 liefhebbers van kamer-
muziek sloten zich aan bij het Fonds voor de Kleine Zaal en wij registreerden vier nieuwe 
Aandeelhouders. Het afgelopen jaar kreeg het fonds bovendien, voor het eerst, een aantal 
legaten. 
Dat de BankGiro Loterij tijdens de viering van het Sterrengala op 10 april bekendmaakte 
dat het gebouw mag uitzien naar een genereuze bijdrage ten behoeve van het verduur-
zamen van het gebouw, heeft ons jubileum extra glans verleend. Voor elke ondersteuning 
zijn wij intens dankbaar. Zo dragen muziekliefhebbers het gebouw veilig de komende 
decennia in, op weg naar het volgende jubileum. 

Kringleden hechten eraan elkaar te ontmoeten en met het bestuur van gedachten te 
wisselen over beleid en toekomst. Zij kregen daarvoor in 2013 ruimschoots de gelegenheid 
rondom vele bijzondere concerten. De jubileumconcerten, een muzikale staalkaart van 
onze geschiedenis, boden gelegenheid tot hernieuwde kennismaking met onze geschiedenis 
en identificatie met onze doelstellingen. Het Muzikaal Dividend, uitgekeerd aan onze 
Aandeelhouders, stond in de jubileumeditie in het teken van jong talent en muziekeducatie. 
Met de programma’s die wij samenstellen hopen wij telkens onze begunstigers niet alleen 
een kwalitatief hoogwaardig concert te bieden, maar hen ook te betrekken bij de minder 
zichtbare, toekomstgerichte aspecten van ons instituut. Instandhouding van het monument 
en muziekeducatie voor de jeugd zijn de belangrijkste pijlers van het fondsbeleid.

Het Concertgebouw maakt geschiedenis, schrijft toekomst. Het bladeren door ons verleden 
zoals we dat afgelopen jaar hebben gedaan, heeft ons opnieuw geleerd dat het handhaven 
van de allerhoogste kwaliteit van het monument – met zijn feestelijke uitstraling, maar zo 
kwetsbare akoestiek – recht doet aan de traditie waarmee onze bezoekers zich verbonden 
voelen. Datzelfde geldt uiteraard voor de memorabele concerten, voor programma’s die 
gelegenheid bieden tot interactie tussen musici en publiek. 

Het aanboren van de noodzakelijke financiële middelen om onze doelen te realiseren  
kost tijd en vergt doorzettingsvermogen en creativiteit. De groei van het aantal muziek-
liefhebbers dat besluit tot een donatie ten behoeve van Het Concertgebouw stemt  
daarom bijzonder hoopvol. Het is ons een grote steun te weten dat wij het samen doen. 

Door het besluit Het Concertgebouw Fonds te ondersteunen – als Kringlid, Aandeelhouder, 
met een bijdrage aan het Fonds voor de Kleine Zaal of met een legaat – kan elke muziek-
liefhebber persoonlijk deel uitmaken van onze geschiedenis. En daarmee Het Concertgebouw 
verzekeren van een veilige toekomst. 
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Het bestuur dankt alle begunstigers voor hun vertrouwen en financiële bijdragen. Door dit 
sterke, private draagvlak kon Het Concertgebouw 125 jaar onafhankelijke muziek geschiedenis 
schrijven. Dat is een groot cadeau en een traditie om te koesteren. Alleen zo kunnen 
kinderen kennismaken met de rijkdom die muziek biedt, kan het publiek zich avond aan 
avond verheugen op een concert in het ongeëvenaarde monument aan de Van Baerlestraat 
en kunnen wij mét de jeugdige concertbezoeker van nu uitkijken naar nieuwe mijlpalen, 
zoals de viering van het honderd jaar Mahler Feest in 2020. Wij zien er nu al naar uit! 

Karel Vuursteen
Voorzitter 



8

1.1. Inleiding 

1.2.Doelstelling, beleid en strategie 

1.3. Verantwoordingsverklaring
Besturen en toezicht houden

1. BESTUURSVERSLAG

Stichting Het Concertgebouw Fonds, hierna te noemen het fonds, werd in november 2000 
opgericht. In dit verslag legt het bestuur rekenschap af over het gevoerde beleid gedurende 
de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.  

De statutaire doelstelling van het fonds luidt als volgt:
a.  het bijdragen tot de instandhouding, het onderhoud, de restauratie en de vernieuwing 

van, en de bevordering van de activiteiten in Het Concertgebouw te Amsterdam,  
zodat daardoor de positie van Het Concertgebouw als leidend nationaal podium voor 
het Nederlandse muziekleven wordt gewaarborgd en bevestigd; 

b.  het stimuleren van educatieactiviteiten in Het Concertgebouw, dan wel vanwege  
aan Het Concertgebouw verbonden instellingen, en het geven van voorlichting over 
muziek; en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Anders gezegd: het fonds stelt zich ten doel  
Het Concertgebouw een duurzaam financieel fundament te geven. Daarmee zet het 
fonds de traditie van particuliere steun voor Het Concertgebouw voort.

Het fonds fungeert primair als steunstichting voor Het Concertgebouw te Amsterdam op 
het gebied van renovatie en educatie. Het fonds meent dat renovatie en educatie van 
doorslaggevend belang zijn voor de toekomst van Het Concertgebouw. Renovatie en 
restauratie van het monumentale gebouw zijn immers noodzakelijk om dit kwetsbare  
en onvervangbare culturele erfgoed te beschermen en te behouden. Door middel  
van het leveren van bijdragen ter realisatie van het muziekeducatieprogramma van  
Het Concertgebouw draagt het fonds bij aan de culturele ontwikkeling van de jeugd. 
Daarnaast ondersteunt het fonds vanuit speciaal daartoe bestemde middelen activiteiten 
op het gebied van programmering, conceptontwikkeling en bijvoorbeeld compositie.

Het Concertgebouw Fonds hanteert het bestuursmodel en wordt bestuurd door een 
onafhankelijk en onbezoldigd bestuur. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten 
hoogste tien natuurlijke personen. Nieuwe bestuursleden worden benoemd door het 
bestuur, gehoord hebbende de Raad van Commissarissen van Het Concertgebouw NV.  
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen worden 
herbenoemd voor een periode van drie jaar. Voor de voorzitter geldt een uitzondering;  
het bestuur kan besluiten tot een extra termijn van drie jaar. Het fonds wordt geleid  
door een directeur. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken  
van het fonds alsmede de aansturing van de fondsenwerving. Sinds 2009 geldt een 
directiestatuut. Het bestuur vergadert vier of vijf keer per jaar.

Het bestuur van Het Concertgebouw Fonds onderschrijft de Code Goed Bestuur voor  
Goede Doelen.

De financiële administratie wordt verzorgd door de afdeling Financiën van  
Het Concertgebouw onder verantwoordelijkheid van de zakelijk directeur van  
Het Concertgebouw. Het Concertgebouw Fonds heeft bewust geen personeel in  
eigen dienst. De werkzaamheden in het kader van de fondsenwerving en  
Het Concertgebouw Fonds worden verricht door werknemers die in dienst zijn van  
Het Concertgebouw NV. In totaal waren in 2013 daarmee 2,65 fte gemoeid.  

Het bestuur is per april 2014 als volgt samengesteld: voorzitter, penningmeester en  
zes leden. De penningmeester onderhoudt het contact met de Beleggingsadvies-
commissie. Deze commissie, die bestaat uit vier leden, adviseert het bestuur over het 
beleggings beleid. Advies kan op elk moment gedurende het jaar worden ingewonnen.  
Het vermogen van het fonds wordt door verschillende vermogensbeheerders beheerd  
en deze handelen volgens het door het bestuur gegeven beleggingsmandaat.  
Rapportages van de beleggingen worden maandelijks gedeeld met de Beleggings-
adviescommissie. De financiële rapportages worden voor elke vergadering besproken  
met de penning meester.  

De rapportages van de vermogensbeheerders komen aan de orde tijdens de vergadering 
van het bestuur. 
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Doelbereik en efficiënte 
middelenbesteding

Communicatie met belanghebbenden

De afdeling Financiën maakt voor het bestuur rapportages over de aanwending van de 
verschillende fondsen, de resultaten van de fondsenwerving, de ontwikkeling van de  
kosten van beheer en administratie en de kosten eigen fondsenwerving. Voor deze laatste 
kosten hanteert Het Concertgebouw Fonds in de meerjarenraming een norm van 15%.  
Het kostenpercentage van de eigen fondsenwerving over 2013 bedraagt 5,9%, hetgeen 
lager is dan de door het CBF gehanteerde norm van 25% als het gemiddelde van drie jaren. 

Naast het financieel beheer worden op bestuursvergaderingen het jaarplan en de  
realisatie hiervan besproken, alsmede de bestuurssamenstelling en het eigen functioneren. 
Het belangrijkste onderwerp betreft de fondsenwerving waarbij de bestuursleden direct 
worden betrokken en waarvoor zij deels verantwoordelijk zijn. Sinds 2012 is daar ook  
de administratie van de Aandeelhouders (Jubileum- en Oprichtersaandeelhouders), 
alsmede de verantwoordelijkheid voor het Muzikaal Dividend bijgekomen. De voorzitter 
van het bestuur is aanspreekpunt voor de directeur. Jaarlijks vindt een functionerings-
gesprek plaats tussen voorzitter en directeur. 

De door het bestuur aangestelde registeraccountant controleert jaarlijks in het kader van 
de jaarrekeningcontrole de opzet, het bestaan en de werking van de administratieve 
organisatie en interne beheersing. De externe accountant is aanwezig op de bestuurs-
vergadering waarin de jaarrekening wordt besproken. 
 
Het Concertgebouw Fonds streeft ernaar zo effectief en doelmatig mogelijk te werken  
om zijn doelstellingen te realiseren. Dit gebeurt door jaarlijks een operationeel jaarplan 
met een bijbehorende begroting op te stellen waarin invulling wordt gegeven aan de 
strategische meerjarenplanning en de financiële meerjarenraming.

Het jaarplan dient als basis voor de begroting van de uitvoeringskosten. Besteding van 
middelen ten behoeve van de uitvoeringskosten fondsenwerving vindt plaats overeen-
komstig de begroting. Over de voortgang van het jaarplan en de uitvoeringskosten wordt 
ieder kwartaal gerapporteerd tijdens de bestuursvergadering.

Aanvragen vanuit de NV worden na goedkeuring door de Raad van Commissarissen in de 
vergadering waarin de jaarbegroting van de NV wordt vastgesteld, ter beoordeling aan het 
bestuur van het fonds voorgelegd. Na goedkeuring wordt een voorschot van 50% van het 
aangevraagde bedrag uitgekeerd. Het resterende deel wordt uitgekeerd in twee termijnen, 
40% bij de voortgangsrapportage in juni en 10% na afloop van het project en na vaststelling 
van de jaarrekening van het fonds.  

Het Concertgebouw Fonds streeft naar een heldere informatievoorziening en het 
structureel onderhouden van contact met zijn relaties en belanghebbenden, bij voorkeur  
zo persoonlijk mogelijk. De belanghebbenden van Het Concertgebouw Fonds zijn primair 
de begunstigers: particuliere schenkers, veelal lid van een van de Kringen, Aandeelhouders, 
particuliere en institutionele fondsen en de BankGiro Loterij. 
Het Concertgebouw Fonds stelt zijn begunstigers op de hoogte door onder meer het 
jaarverslag toe te sturen. Daarnaast worden begunstigers betrokken bij concerten en 
evenementen en vinden gedurende het jaar telefonische en persoonlijke contactmomenten 
plaats. 
Medewerkers van Het Concertgebouw worden op de hoogte gesteld van ondersteuning en 
voortgang van projecten door directieverslagen en bekendmakingen op intranet.

Algemene informatie over Het Concertgebouw Fonds is te vinden en op te vragen via de 
website www.concertgebouw.nl.

Als zich klachten voordoen kunnen deze worden gemeld bij het fonds. Hiervoor is een 
procedure opgesteld die in werking treedt indien een klacht zich voordoet.
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1.4. Governance en organisatie Het bestuur onderschrijft de uitgangspunten van goed bestuur en toezicht, waarbij in het 
bijzonder de positie van het fonds als fondsenwervende organisatie ten behoeve van de 
culturele instelling Het Concertgebouw in ogenschouw wordt genomen. Daarbij erkent het 
fonds het belang van integer en transparant handelen door het bestuur.

De principes van goed bestuur zijn opgenomen in het toetsingskader van het CBF Keur.  
Het fonds is houder van het CBF Keur voor Goede Doelen.

Het bestuur bestond in 2013 uit tien personen. In november werd afscheid genomen van twee 
bestuursleden, de heren Kramer en Stevens. De leden van het bestuur worden benoemd 
door het bestuur, nadat de voordracht is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen 
van Het Concertgebouw NV. 
Het fonds hanteert een rooster van aftreden. Het bestuurslidmaatschap kent twee zittings-
termijnen. De eerste termijn beslaat vier jaar. Herbenoeming kan plaatsvinden voor een 
tweede en laatste termijn van drie jaar. Een uitzondering kan worden gemaakt voor de 
voorzitter.

Het bestuur komt ten minste viermaal per boekjaar in vergadering bijeen. Regelmatig op 
de agenda terugkerende onderwerpen zijn wervingsbeleid, behandeling van aanvragen  
tot financiële steun, jaarbegrotingen en meerjarenramingen. Ook bespreekt het  
bestuur periodiek het eigen functioneren en vindt jaarlijks een bestuursevaluatie plaats.  
De vergaderingen kunnen, op verzoek van het bestuur, worden bijgewoond door een lid 
van de directie van Het Concertgebouw NV.
De voorzitter van het fonds en, indien gewenst, de overige leden voeren geregeld tussentijds 
overleg met de directie van Het Concertgebouw over de voortgang van de projecten 
waarvoor het fonds bijdragen aan de NV toekent of mogelijk zal toekennen. In 2013 kwam 
het bestuur vijf keer bijeen, te weten in februari, april, juni, oktober en december. 

De leden van het bestuur ontvangen, conform de statuten, geen bezoldiging. 

Het bestuur was in het verslagjaar als volgt samengesteld:
Karel Vuursteen voorzitter
Willem Stevens vicevoorzitter/secretaris – tot november 2013 
Lex Kloosterman penningmeester
Jan Willem Baud
Mirjam de Blécourt -Wouterse
Volkert Doeksen
Véronique van Doorne-Pauwels
Harm van Esch
Ferdinand Grapperhaus
Gert-Jan Kramer tot november 2013

Een overzicht van de functies en nevenfuncties van de bestuursleden vindt u op bladzijde  
66 tot en met 68 van dit jaarverslag.

Volkert Doeksen was tevens lid van de Raad van Commissarissen van Het Concertgebouw NV. 
Hij is de trait d’union tussen het bestuur van het fonds en de Raad van Commissarissen.  
De bestuurder die deze rol vervult, beperkt zijn activiteiten tot het werven van fondsen en 
neemt geen deel aan de besluitvorming betreffende aanvragen tot financiële steun die 
door Het Concertgebouw NV bij het fonds worden ingediend. 

De aard van de activiteiten van het bestuur is drieledig: fondsenwerving gericht op het 
verkrijgen van (voornamelijk) grote giften van particulieren en particuliere fondsen, 
besluitvorming over verzoeken tot financiële ondersteuning van Het Concertgebouw NV  
en het zorgvuldig beheer van het geschonken vermogen. Het bestuur wordt over dit  
laatste geadviseerd door een Beleggingsadviescommissie. Zie voor de samenstelling van 
deze commissie pagina 46.
In onafhankelijk toezicht op bestedingen door de directie van Het Concertgebouw NV 
wordt voorzien door de Raad van Commissarissen van Het Concertgebouw NV. Het bestuur 
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Directie

1.5. Een feestelijk jaar
125 jaar

Werving en behoud

van het fonds ziet geen toegevoegde waarde in het optuigen van een separate vorm van 
toezicht binnen de eigen gelederen. 
 
De voorzitter van het bestuur is als genodigde aanwezig bij de vergaderingen van de Raad 
van Commissarissen van Het Concertgebouw NV. De heer Vuursteen neemt geen deel aan 
de besluitvorming in dit college. Zijn aanwezigheid bij deze vergaderingen is bedoeld om 
een goede communicatie te bevorderen tussen het fonds en Het Concertgebouw NV.  
Door vertegenwoordigd te zijn bij deze vergaderingen kan het fondsbestuur zicht houden 
op de besteding van de aan de vennootschap ter beschikking gestelde middelen.

De dagelijkse gang van zaken en de uitvoerende taken geschieden onder 
verantwoordelijkheid van een door het bestuur aangestelde directeur, mr. Jolien Schuerveld 
Schrijver. Als hoofd Development maakt zij tegelijkertijd deel uit van de organisatie van Het 
Concertgebouw NV. De directeur is belast met het formuleren van beleidsvoornemens, het 
ontwikkelen van nieuwe initiatieven en de aansturing en uitvoering van de dagelijkse 
werkzaamheden ten behoeve van de Stichting Het Concertgebouw Fonds. De aan de 
directeur gedelegeerde taken zijn omschreven in een directiestatuut. De financiële 
administratie en het secretariaat van het fonds zijn ondergebracht bij de vennootschap.

2013 was een memorabel jaar voor Het Concertgebouw. Gedurende het hele jubileumjaar 
werd op verschillende manieren gevierd dat 125 jaar geleden het gebouw werd geopend. 
De activiteiten waren talloos: van de opening met een even ontroerende als spectaculaire 
editie van Het Concertgebouw Diner, het muziekreisje naar de oorsprong van het gebouw 
in Leipzig, de livestream vanuit de Kleine Zaal van een kinderconcert waarbij meer dan 
70.000 kinderen in heel Nederland met elkaar Dikkertje Dap zongen, de feestelijke 
herdenking van het eerste concert in de Kleine Zaal op 12 mei in aanwezigheid van de 
begunstigers van het Fonds voor de Kleine Zaal, het hartverwarmende tweede Dividend 
Concert op 1 oktober dat in het teken stond van jong talent, de aaneenschakeling van 
artistieke hoogtepunten in de Grote en de Kleine Zaal, waaronder de wereldpremière van 
Mysteriën van Louis Andriessen uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest,  
tot het slotakkoord van het jubileum met een productie van West Side Story, onvergetelijk 
op het podium gebracht door jong talent. In totaal organiseerde Het Concertgebouw Fonds 
32 activiteiten in het jubileumjaar, waarbij zonder uitzondering muziek centraal stond.  
De viering van het jubileum zal nog langdurig naklinken. 

Het bestuur spreekt zijn waardering uit voor de manier waarop de fondsenwerving onder 
leiding van de directeur tijdens het jubileum gestalte heeft gekregen. In het verslagjaar 
organiseerde Het Concertgebouw Fonds verschillende diners om potentiële Kringleden te 
informeren over nut, noodzaak en het plezier dat verbonden is aan het Kringlidmaatschap. 
Duidelijk is dat naast het werven van nieuwe leden het blijven verbinden van bestaande 
Kringleden steeds relevanter wordt. Voor veel leden geldt dat, na vijf jaar verbondenheid, 
een besluit over verlenging van het lidmaatschap aan de orde is. Het is verheugend te 
kunnen constateren dat Kringleden in meerderheid besluiten hun verbintenis te continueren.  
Het resultaat van de fondsenwerving is het meest duidelijk zichtbaar in het aantal nieuwe 
toezeggingen dat in het verslagjaar werd ontvangen. Het Concertgebouw Fonds mocht 58 
nieuwe toezeggingen op Kringniveau ontvangen. Daarnaast groeide het aantal 
geïnteresseerden in La Suite, het nalatenschapsinitiatief, en nam het aantal begunstigers 
van het Fonds voor de Kleine Zaal toe tot 106. Tijdens het verslagjaar werden voorts zes 
aanvullende schenkingen gedaan in verband met de verwerving van Jubileumaandelen.  
Tot onze bijzonder grote vreugde besloot de BankGiro Loterij bovendien tot een hernieuwd 
contract met Het Concertgebouw Fonds. Gedurende vijf jaren mag het fonds jaarlijks een 
half miljoen euro tegemoet zien om daarmee de kosten te dekken die verbonden zijn aan 
het verduurzamen van het gebouw. Deze bijdrage is van uitzonderlijk grote betekenis voor 
Het Concertgebouw.  

Het fondsenwervende resultaat bedraagt in het verslag jaar € 6.075.250 aan nieuwe 
toezeggingen voor het verslagjaar en toekomstige jaren. Daarvan werd € 3.575.250 
ontvangen uit particuliere schenkingen en € 2.500.000 van de BankGiro Loterij. Het bestuur 
is allen die daaraan hebben bijgedragen uitzonderlijk dankbaar. De levendige manier 
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Kringen, Aandeelhouders  
en het Fonds voor de Kleine Zaal

La Suite

BankGiro Loterij

waarop het fonds wordt gedragen toont aan hoe relevant Het Concertgebouw en klassieke 
muziek heden ten dage zijn. 

In het verslagjaar werden de vier Kringen van Het Concertgebouw Fonds uitgebreid met 
nieuwe leden. In totaal mocht het fonds 58 nieuwe toezeggingen ontvangen. Een zeer 
hoopgevende ontwikkeling is dat het merendeel van de Kringleden besluit om het 
lidmaatschap, nadat de laatste schenkingstermijn is voldaan, een vervolg te geven. In de 
meeste gevallen stappen zij over naar een volgende Kring. Deze duurzame betrokkenheid 
stemt het bestuur van Het Concertgebouw Fonds zeer dankbaar en hoopvol. Het stimuleert 
directie en medewerkers van Het Concertgebouw Fonds zich dagelijks in te zetten voor het 
behoud van die grote mate van betrokkenheid door het verlenen van een optimale service. 
Naast de mogelijkheid de stap naar de volgende Kring te maken, introduceerde het bestuur 
in het verslagjaar de mogelijkheid het lidmaatschap van de eigen Kring te continueren.  
Voor een volledig overzicht van alle Kringleden zie pagina 38. 

Ook de Jubileumaandeelhouders blijken een sterke band te hebben met het gebouw.  
De aandeelhoudersvergadering wordt sinds de emissie door meer dan honderd geïnte res-
seerde Aandeelhouders bezocht. Het Muzikaal Dividend wordt door vele Aandeelhouders 
bijgewoond, al dan niet met kinderen en kleinkinderen. Maar ook is duidelijk dat de nieuwe 
Aandeelhouders graag gebruikmaken van het voor intekenrecht dat zij genieten bij het 
verschijnen van het serieaanbod van Het Concertgebouw. Het bestuur is bijzonder dankbaar 
voor het extra draagvlak dat de Aandeelhouders in alle opzichten voor Het Concertgebouw 
creëren en zet zich ervoor in dit de komende jaren verder te ontwikkelen.

Speciaal voor liefhebbers van kamermuziek is het Fonds voor de Kleine Zaal in het leven 
geroepen. Het aantal begunstigers dat zich hierbij heeft aangesloten nam in 2013 toe tot 
106. De activiteiten die worden georganiseerd voor deze groep, veelal doorgewinterde 
concertbezoekers, worden steevast druk bezocht en hoog gewaardeerd.

La Suite wil allen verbinden die te kennen geven Het Concertgebouw Fonds in het testament 
te benoemen. Zo kunnen ook muziekliefhebbers die niet in de gelegenheid zijn bij leven  
te schenken aan het fonds bij Het Concertgebouw worden betrokken. Eenieder die aangeeft 
dit voornemen te hebben, wordt door het fonds enkele keren per jaar uitgenodigd aanwezig 
te zijn bij activiteiten van Het Concertgebouw Fonds.
In 2013 werden voor het eerst gedurende een heel jaar activiteiten ontwikkeld voor de 
aangeslotenen van La Suite. Vanuit de overtuiging dat juist ook nalatenschappen een rol 
kunnen spelen bij het verder verbreden van het particuliere draagvlak is het bestuur een 
groot voorstander van het krachtig ontwikkelen van dit initiatief. 
In het verslagjaar werden besloten repetities georganiseerd van het Belcea Kwartet,  
violist Pekka Kuusisto en het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Bernard 
Haitink. Ook werden de aangeslotenen genodigd voor de viering van de verjaardag van de 
Kleine Zaal. La Suite is geheel gebaseerd op vertrouwen. Het Concertgebouw Fonds 
ontwikkelde als eerste Goed Doel in Nederland een dergelijk initiatief. Sinds de start van  
La Suite in december 2012 sloten zich tientallen particulieren aan. 

De aanhoudende ondersteuning van de BankGiro Loterij is van zeer grote betekenis voor 
het fonds. Deze maakt dat het fonds voldoende kan bijdragen aan de noodzakelijke en – 
door het kwetsbare karakter van het monument – zeer kostbare renovaties van het gebouw. 
In het verslagjaar besloot de BankGiro Loterij de aanvraag gericht op het verduurzamen 
van het gebouw te honoreren. Zo kan het gebouw aanpassingen realiseren die de CO2-
uitstoot met 40% reduceren. Bestuurders van gebouw en fonds zijn bijzonder dankbaar 
voor deze aanhoudende ondersteuning vanuit de loterij. 
De extra bijdrage die het fonds eerder van de BankGiro Loterij mocht ontvangen in het kader 
van het 125-jarig jubileum, was van doorslaggevende betekenis voor de totstandkoming van 
het livestreamen van concerten. Livestream vergroot het bereik van Het Concertgebouw 
waardoor veel meer mensen, ook zij die niet in de gelegenheid zijn naar het gebouw aan de 
Van Baerlestraat te komen, kunnen genieten van de rijkdom van de muziek. 

Zonder de BankGiro Loterij zou Het Concertgebouw zijn 125-jarig jubileum niet op de 
gedroomde manier hebben kunnen vieren. Zo vormden op 25 maart meer dan 70.000 
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Platform voor Ambassadeurs uit het 
Notariaat voor Het Concertgebouw Fonds 

Stevig draagvlak

1.6. Communicatie 

Kringleden

kinderen het grootste kinderkoor aller tijden om via livestream samen Dikkertje Dap te 
zingen. Dankzij livestream konden duizenden mensen in de zomermaanden van 2013 
bovendien genieten van Concerts in the Parc. Terwijl het concert live vanuit de Grote Zaal 
werd uitgezonden genoot men van picknick en zwoele avondlucht. Maar ook de huurders 
van het gebouw, zoals het Koninklijk Concertgebouworkest, maken graag en veelvuldig 
gebruik van de streamingfaciliteiten. 
Dankzij de BankGiro Loterij kunnen heel veel meer mensen genieten van muziek, niet alleen 
aan de Van Baerlestraat, maar overal. Maandelijks spelen miljoenen huishoudens in 
Nederland mee met de goede-doelenloterijen (Nationale Postcode Loterij, BankGiro  
Loterij en VriendenLoterij). Met de helft van hun lot dragen zij bij aan een betere wereld. 
Het Concertgebouw is er trots op tot de groep van culturele begunstigden te mogen behoren.

Ook in 2013 werd het fonds enthousiast ondersteund door het ‘Notarissenplatform’.  
De betrokkenheid van de leden, allen notaris met een familierechtelijke praktijk,  
spitste zich in dit jaar onder meer toe op het ondersteunen en ontwikkelen van La Suite,  
het initiatief gericht op het doen toenemen van het aantal legaten ten behoeve van  
Het Concertgebouw Fonds. Het fonds mocht tot voor kort geen legaten ontvangen.  
Gedurende het verslagjaar kwam daarin voor het eerst een – heel bescheiden – 
verandering. Juist gezien de particuliere traditie van Het Concertgebouw wil het  
fonds betrokkenheid door het geven van een plek in de nalatenschap stimuleren.  
Het Concertgebouw biedt particulieren de zekerheid van continuïteit en kwaliteit.  
Een legaat voor Het Concertgebouw Fonds zal, op welk moment het ook tot uitkering 
komt, altijd in de geest van de erflater worden besteed. 
Op 4 oktober vierde de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie het 170-jarig jubileum  
in Het Concertgebouw. Dat moment werd aangegrepen om het private aspect van  
Het Concertgebouw duidelijk over de bühne te brengen bij achthonderd aanwezige 
notarissen. Ook op die manier hoopt Het Concertgebouw Fonds bij te dragen aan het  
in stand houden van Het Concertgebouw en zijn muziekgeschiedenis.
Voor de samenstelling van het Platform voor Ambassadeurs uit het Notariaat verwijzen  
wij naar bladzijde 42.

Het bestuur ziet tot zijn vreugde dat het fonds zijn draagvlak de laatste jaren aanzienlijk 
heeft verbreed en dat de wortels van het fonds elk jaar steviger in de grond staan.  
Het aantal begunstigers van het fonds – Kringleden, Aandeelhouders en kamermuziek-
liefhebbers die het Fonds voor de Kleine Zaal begunstigen – groeide in een aantal jaren  
van 90 naar ruim 1100. De bijdragen verbonden aan deze particuliere betrokkenheid 
variëren van € 20 tot schenkingen van boven 1 miljoen euro. Door het ontwikkelen van 
nieuwe initiatieven op het gebied van fondsenwerving weet het fonds de particuliere 
betrokkenheid te versterken en de traditie op een hedendaagse, positieve wijze voort te 
zetten. Bovendien is de bekendheid van het fonds belangrijk toegenomen en daarmee  
het besef van de bijzondere positie die Het Concertgebouw al 125 jaar in het culturele veld 
inneemt. Het bestuur heeft het volle vertrouwen dat de door de directie ingeslagen weg 
van duurzame betekenis zal blijken te zijn voor Het Concertgebouw.

Het bestuur spreekt graag zijn erkentelijkheid uit jegens alle betrokken mede werkers voor 
de bijzondere inspanningen die zij in het jubileumjaar hebben verricht. Hoog gewaardeerd 
worden de grote inzet voor Het Concertgebouw Fonds en zijn Kringleden van Britt Hendriks 
en de vele werkzaamheden verricht door Paula van den Bosch voor de Aandeelhouders,  
La Suite en het Fonds voor de Kleine Zaal.

Het Concertgebouw Fonds streeft ernaar zo persoonlijk mogelijk te communiceren met al 
diegenen die interesse hebben in de activiteiten van het fonds. 

Met de leden van de vier Kringen onderhouden bestuur, directie en directie-assistent contact 
door middel van correspondentie en uitnodigingen voor ontvangsten en geselecteerde 
concerten. Daarnaast is er veelvuldig persoonlijk contact, worden Kringleden gefaciliteerd 
bij het kopen van concertkaarten en ontvangen zij alle publicaties die het fonds uitgeeft.
Kringleden die de activiteiten op het gebied van muziekeducatie ondersteunen, worden op 
de hoogte gehouden van de projecten van de afdeling Educatie van Het Concertgebouw.  
Zij hebben de mogelijkheid de educatieprojecten bij te wonen.
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Aandeelhouders

Fonds voor de Kleine Zaal

La Suite

Publicaties

In voorkomende gevallen kunnen begunstigers worden geïnformeerd over de voortgang  
en resultaten van projecten ten behoeve waarvan zij het fonds hebben begunstigd.  
Dit geldt met name voor de bijdragen die aan het fonds worden geschonken door 
particuliere fondsen. De leden van de Bach, Mahler en Brahms Kringen wordt de 
mogelijkheid geboden om hun betrokkenheid bij het fonds kenbaar te maken door  
middel van naamsvermeldingen in het gebouw. 
 
Bij de Spiegelzaal worden de namen van de leden van deze Kringen vermeld op een Eretableau. 
Ook stimuleert het fonds de vermelding van alle Kringleden in relevante publicaties.  
Deze vermeldingen worden door het bestuur gezien als een belangrijk communicatiemiddel; 
ze kunnen anderen inspireren toe te treden tot de gelederen van het fonds. 

Het Concertgebouw NV kent Oprichter- en Jubileumaandeelhouders. Zij worden opgeroepen 
voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering en ontvangen een Muzikaal Dividend.  
Het Concertgebouw Fonds is verantwoordelijk voor de uitkering van het Muzikaal Dividend 
aan de Aandeelhouders. In 2013 werden alle Aandeelhouders uitgenodigd voor een besloten 
kinderconcert op 25 mei en voor het Tweede Dividend Concert op 1 oktober. In de Grote 
Zaal kwamen meer dan duizend Aandeelhouders feestelijk bijeen, om daar te luisteren naar 
jong talent en naar de grote sterren van nu. Op het podium stonden de Jazz Juniors onder 
leiding van Peter Quidi, Mathilde Santing, Mathilde Emanuel, Eva-Maria Westbroek, Leonie 
van Rheden en Het Gelders Orkest onder leiding van Antonello Manacorda. Het programma 
werd gepresenteerd door Simon Reinink, algemeen directeur van Het Concertgebouw,  
en de negenjarige Juliëtte van Emmerik.
Ook genieten Aandeelhouders voorintekenrecht en ontvangen zij het jaarverslag van het 
fonds. Gedurende het jubileumjaar bleek dat de betrokkenheid van de Aandeelhouders 
groot is. Het bestuur besloot eind 2013 tot een onderzoek onder Aandeelhouders om  
te komen tot een op maat gesneden programma dat die verbondenheid verder kan 
ontwikkelen. 

Op 12 mei werd de verjaardag van de Kleine Zaal gevierd met een programma dat deed 
denken aan het concert dat die avond precies 125 jaar geleden aan het publiek werd geboden. 
Op het podium stond een vocaal kwartet bestaande uit Marlis Petersen, Anke Vondung, 
Werner Güra en Konrad Jarnot. In het afwisselende programma met duetten en kwartetten 
van Schumann en Brahms werden zij begeleid door de pianisten Christoph Berner en 
Camillo Radicke. De zaal was deze keer gevuld met de begunstigers van de Kleine Zaal. 
Deze groeiende groep kamermuziekliefhebbers heeft zich verenigd door middel van een 
bijdrage naar keuze aan het fonds dat is bestemd de Kleine Zaal te behouden.
In het verslagjaar sloten zich 26 liefhebbers aan bij het Fonds voor de Kleine Zaal.  
Jaarlijks worden zij genodigd aanwezig te zijn bij de viering van de verjaardag van de  
Kleine Zaal en bij een aantal besloten repetities van kamermuziekensembles.
Begunstigers van het Fonds voor de Kleine Zaal ontvangen het jaarverslag van het fonds.

Met allen die hebben aangegeven Het Concertgebouw Fonds een plek te willen geven  
in het testament onderhoudt het fonds graag een relatie door hen uit te nodigen voor 
besloten repetities en andere activiteiten gekoppeld aan Het Concertgebouw. Bij die 
gelegenheden worden ook begunstigers van Het Concertgebouw genodigd. Er wordt 
ruchtbaarheid gegeven aan La Suite in de communicatiekanalen van Het Concertgebouw 
en in relevante vakbladen zoals die van het notariaat. Aangeslotenen ontvangen het 
jaarverslag van het fonds. 

In het verslagjaar werden de brochures van het fonds verspreid in Het Concertgebouw en 
bij notariskantoren. Sinds 2012 is daar de brochure over La Suite aan toegevoegd. 
Daarnaast verschenen advertenties van het fonds in notariële vakbladen. In de verschillende 
eigen publicaties van Het Concertgebouw (agenda’s, seriebrochure, Het Concertgebouw 
Magazine) en in het door de Concertvrienden uitgegeven programmablad Preludium  
wordt eveneens met regelmaat aandacht besteed aan het fonds. Verder legt het bestuur 
vanzelfsprekend verantwoording over het gevoerde beleid af in het jaarverslag.
Met ingang van 2013 wordt het fonds waar mogelijk opgenomen in de analoge en digitale 
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1.7. Klachtenprocedure 
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communicatiemiddelen van het gebouw. Op die manier hoopt het fonds in toenemende 
mate het bewustzijn te ontwikkelen dat Het Concertgebouw alleen kan functioneren 
dankzij giften en legaten. 

Het fonds is voor zijn inkomsten volledig afhankelijk van de resultaten van de eigen wervings-
activiteiten onder particulieren en particuliere organisaties. Een goede communicatie met 
deze doelgroepen is voor het bestuur van het fonds van wezenlijk belang.
Het fonds heeft een procedure vastgesteld die in het geval van klachten wordt gevolgd.  
Bij eventuele klachten zal, desgevraagd, een afschrift van de procedure aan belanghebbenden 
ter beschikking worden gesteld. Tijdens het verslagjaar werden geen klachten ontvangen.

Het Concertgebouw Fonds is geheel vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.  
Dat betekent dat er geen belasting wordt geheven over vermogen dat wordt overgedragen 
aan Het Concertgebouw Fonds.

Voor particulieren kan een schenking ten gunste van Het Concertgebouw Fonds vanuit 
fiscaal oogpunt dubbel aantrekkelijk zijn. Niet alleen wordt geen schenkbelasting geheven 
over de vermogensoverdracht, een schenking aan het fonds is ook aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting. Indien de schenking over ten minste vijf jaren gelijkelijk wordt verdeeld 
is het fiscale voordeel optimaal. In dat geval is de gehele schenking, zonder plafond, 
aftrekbaar van de inkomstenbelasting tegen het hoogste tarief.

Er zijn verschillende manieren waarop particulieren aan Het Concertgebouw Fonds 
vermogen kunnen nalaten: een bedrag in geld, een percentage van de nalatenschap of  
een vermogen onder voorbehoud van levenslang vruchtgebruik. Het is ook mogelijk 
Stichting Het Concertgebouw Fonds tot erfgenaam te benoemen, al dan niet onder 
speciale voorwaarden, zoals het doen uitkeren van legaten aan derden.
Vermogen dat wordt overgedragen onder voorbehoud van vruchtgebruik biedt de schenker 
levenslang een gegarandeerd inkomen terwijl het Het Concertgebouw Fonds zekerheid 
over de verkrijging verschaft. Een deel van het overgedragen vermogen kan in de vorm van 
een periodieke schenking fiscaal worden verrekend, wat het rendement voor de schenker 
aanzienlijk kan verhogen.

Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. Het Concertgebouw Fonds is aangemerkt  
als Culturele Instelling en heeft de ANBI-status. Particuliere schenkers kunnen hierdoor  
25% extra giftenaftrek krijgen tot maximaal € 5.000 per jaar. De schenking tot € 5.000  
mag voor 125% in mindering worden gebracht voor de komstenbelasting. Dat betekent  
€ 1.250 extra aftrek.
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2.1. Besteding van de middelen, 
besluitvorming

2. ACTIVITEITEN IN CIJFERS

Het mogelijk maken van de noodzakelijke renovatie en het kunnen realiseren van een 
omvangrijk en succesvol muziekeducatieprogramma zijn de twee doelen waarvoor  
het fonds zijn wervende activiteiten verricht. De afgelopen periode waren de geworven 
middelen toereikend voor het realiseren van de programma’s op beide doelstellings-
terreinen.

In 2013 is, na aftrek van kosten, een bedrag van € 5.306.958 (2012: € 11.400.313) beschikbaar 
gekomen voor de doelstellingen. Hiervan is in 2013 € 1.454.626 (2012: € 792.735) bedoeld voor 
de renovatiedoelstelling, € 842.494 (2012:€ 965.651) voor de educatie- en participatie-
doelstelling, € 32.931 (2012: € 33.754) voor het Compositieopdrachtenfonds, € 96.525  
(2012: € 90.723) voor Tracks, € 31.445 voor het jubileum 2013 (2012: € 101.245). Een bedrag 
ad € 102.761 (2012: € 128.458) is vrij te besteden binnen de doelstellingen. 
Daarnaast is in 2013 € 1.811.386 (2012: € 7.875.287) toegevoegd aan het endowment. 

In 2013 groeide het Fonds voor de Kleine Zaal verder uit. Elke bijdrage, zonder minimum,  
is in dit fonds van harte welkom. Hiervoor werd voor € 40.268 (2012: € 30.791) aan donaties 
ontvangen. 

In 2013 kwam het Marjon Ornstein Fonds tot stand dankzij een schenking van € 100.000. 
Het fonds draagt de naam van de schenkster, die in het buitenland woonachtig is.  
De schenking wordt op haar verzoek bestemd voor educatiedoeleinden en versterking  
van het endowment.

Voor de nabije toekomst mag het fonds uitzien naar een bedrag van € 11.933.250, zijnde de 
toegezegde giften die in de komende jaren tot uitkering komen.

De door de NV ten behoeve van het fonds gemaakte kosten voor fondsenwerving, voorlichting, 
administratie en organisatie worden niet aan het fonds doorbelast. Hierover zijn met het 
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) afspraken gemaakt. Notariële kosten, de kosten 
voor de jaarlijkse accountantscontrole, een deel van de secretariële kosten, de jaarlijks 
verschuldigde bijdrage aan de Kamer van Koophandel, alsmede de lasten voortvloeiende 
uit het CBF Keur voor Goede Doelen, komen voor eigen rekening van het fonds. 
Over alle kosten die door Het Concertgebouw Fonds worden gemaakt, wordt in het verslag 
van het fonds verantwoording afgelegd. De jaarrekeningen van Het Concertgebouw Fonds 
en Het Concertgebouw NV worden gepubliceerd via de website www.concertgebouw.nl en 
zijn daar voor iedereen te lezen. 

Over de besteding van de door het fonds geworven middelen beslist het bestuur, met inacht-
neming van de specifieke wensen van de begunstigers. De besluitvorming geschiedt na 
overleg met de directie van Het Concertgebouw NV, die projecten en activiteiten ter 
financiering voordraagt. Hoewel het bestuur op ieder gewenst moment tot uitkering kan 
besluiten, zal deze besluitvorming normaal gesproken plaatshebben in de jaarvergadering 
die wordt gehouden binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar. 

Met de directie en de Raad van Commissarissen van Het Concertgebouw NV zijn afspraken 
gemaakt over de wijze waarop een beroep op het fonds kan worden gedaan. De wijze van 
aanvragen door de directie van Het Concertgebouw NV, alsook de criteria op grond 
waarvan toekenning van de aanvrage plaatsvindt, zijn vastgelegd in een protocol. 
Jaarlijks dient de directie van Het Concertgebouw NV een plan in voor de projecten.  
Deze projecten en de financiering daarvan worden voorafgaande aan de aanvrage goed-
gekeurd door de Raad van Commissarissen van de NV. Op basis van dit plan, dat vergezeld 
gaat van een financiële paragraaf waarin een prognose van de financieringsbehoefte wordt 
gegeven, neemt het bestuur een besluit over de eventuele toekenning van de aangevraagde 
bijdrage en de uitkering van voorschotten. 
Na afloop van ieder boekjaar zal de directie van Het Concertgebouw NV verslag doen  
van de vorderingen en de resultaten van de projecten waarvoor voorschotten werden 
uitgekeerd. Aan de hand hiervan zal het bestuur van het fonds kunnen besluiten tot het 
vrijgeven van een slotuitkering. Indien daartoe aanleiding zou bestaan, kan het bestuur  
van het fonds eventueel ten onrechte verstrekte voorschotten terugvorderen. 
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2.2. Gerealiseerde renovatieprojecten 
Algemeen

Lier

Grote Zaal

Groot Onderhoud

Tijdens het verslagjaar zijn de voorgestelde bestemmingsbijdragen door Het Concertgebouw NV 
aangewend voor de hiernavolgende projecten. 

In 2010 besloot het bestuur van het fonds jaarlijks bij te dragen aan de financiering van de 
posten voor groot onderhoud. Op grond van een gemotiveerde aanvraag door de directie 
van Het Concertgebouw wordt jaarlijks besloten of een bijdrage voor groot onderhoud 
beschikbaar wordt gesteld. 
Daarnaast kan de directie van Het Concertgebouw aanvragen doen voor renovatieprojecten. 
Zo werden in de afgelopen jaren alle foyers, de Grote en de Kleine Zaal, de Koninklijke 
Ontvangkamer, de Hoofdentree, de Koorzaal en de Spiegelzaal dankzij bijdragen uit  
het fonds gerenoveerd en in topconditie gebracht. Dankzij deze inspanning kon  
Het Concertgebouw tijdens het feestelijke jubileumjaar in volle glorie zijn publiek 
ontvangen. Gedurende dit jaar werden geen grote renovatieprojecten uitgevoerd om  
het publiek niet te hinderen met verbouwingen.

Misschien wel het meest in het oog springende onderdeel van het aangezicht van  
Het Concertgebouw is de gouden lier op het dak van het gebouw aan de Museumplein-
zijde. Het jubileum werd aangegrepen om de lier van een hoogstnoodzakelijke nieuwe  
laag bladgoud te voorzien. Op 11 april, toen het precies 125 jaar geleden was dat  
Het Concertgebouw zijn deuren opende, is de gouden lier teruggeplaatst op zijn 
vertrouwde plek. De 3,5 meter hoge lier, die zeshonderd kilo weegt, was tien weken 
daarvoor naar Painting Holland Groep in Zaandam gebracht. Omdat de lier niet door de 
tunnel onder het Noorzeekanaal kon worden vervoerd werd deze met de pont Hembrug 
over het Noordzeekanaal gezet om weer van een nieuwe jas van goud te worden voorzien. 
De feestelijke terugkeer van de lier trok niet alleen de aandacht van het publiek op het 
Museumplein, maar ook in verschillende media werd er verslag van gedaan. Met meer dan 
drieduizend nieuwe velletjes bladgoud staat sinds 11 april 2013 de lier weer te schitteren op 
het dak van Het Concertgebouw.

Dankzij bijdragen van Het Concertgebouw Fonds was het in 2013 voorts mogelijk de vloer 
van de Grote Zaal gedeeltelijk te vervangen. Met jaarlijks zo’n vierhonderd concerten wordt 
de Grote Zaal zeer intensief gebruikt. Vooral de vloer van de voorzaal is aan voortdurende 
slijtage onderhevig omdat het podium regelmatig wordt uitgebouwd vanwege bijvoorbeeld 
de omvang van een orkest. Daarnaast heeft de vloer ook te lijden onder de plaatsing van  
de statietrap die de zaal met het podium verbindt. De parketvloer is daarom vervangen  
tot de eerste pilaar. Het intensieve gebruik van de Grote Zaal was ook aanleiding de rode 
lopers te vervangen. Elke verandering gebeurt onder de conditie dat dit op geen enkele 
manier de ongeëvenaarde akoestiek mag aantasten. 
Onderhoudswerkzaamheden hebben zich verder bij de liften en op het dak afgespeeld.  
De schoorsteen tussen de Grote en de Kleine Zaal is onder handen genomen en opnieuw 
gevoegd. Ook werd veel schilderwerk verricht in de publieksruimten.

In 2010 heeft het bestuur van Het Concertgebouw besloten om jaarlijks € 250.000 te 
reserveren voor medefinanciering van de posten voor groot onderhoud. Op grond van 
gemotiveerde aanvragen door de directie van Het Concertgebouw wordt jaarlijks besloten 
of groot onderhoud mede wordt gefinancierd. 

Dankzij bijdragen van Het Concertgebouw Fonds was het in 2013, conform het meerjarig 
onderhoudsplan, mogelijk de ontruimingsinstallatie te vervangen. Voorts is gestart met 
vervanging van de gloeilampen in de monnikskappen van de Grote Zaal door energie-
vriendelijker en duurzame ledverlichting. Hierdoor zullen de energiekosten verminderen  
en kan worden bespaard op de kosten van vervanging van de lampen: ledlampen zijn 
immers duurzamer dan gloeilampen. Voorts is een begin gemaakt met de vervanging van 
de trekmotoren en -lieren in de Grote Zaal. Deze worden gebruikt wanneer aanvullende 
techniek (licht en geluid) moet worden ingehangen. 
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2.3. Educatie en participatie 2013
Algemeen

De programma’s

Het leren van muziek wordt vergeleken met het leren van een taal. Hoe jonger hiermee 
wordt begonnen, hoe beter de ‘muzikale taal’ wordt verworven. Daarom vindt  
Het Concertgebouw Fonds het belangrijk om kinderen van jongs af aan muzikaal te 
stimuleren en te laten delen in de rijkdom die we kunnen bieden. Muziekeducatie is een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid die Het Concertgebouw zich als marktleider in  
het bijzonder aantrekt. Uitgangspunt is dat Het Concertgebouw leerlingen onder de  
meest optimale omstandigheden kennis wil laten maken met de wereld van klassieke 
muziek, jazz en wereldmuziek, zodat ze uiteindelijk op volwassen leeftijd, op basis van 
ervaring, bewust kunnen kiezen of zij van het concertaanbod gebruik willen maken. 
Kwaliteit staat hierbij hoog in het vaandel.

Het Concertgebouw biedt een zo volledig mogelijk aanbod voor de verschillende leeftijds-
groepen. Hierdoor is het mogelijk een aaneengesloten traject te volgen waarbij in elke 
levensfase het concertbezoek wordt gestimuleerd. Differentiatie in leeftijd en in muzikale 
ontwikkeling en kennis staan centraal. Alle kinderen moeten, ongeacht hun sociaal-
culturele achtergrond, leeftijd en opleidingsniveau, de mogelijkheid hebben om in  
contact te komen met muziek van een hoog artistiek niveau in combinatie met een  
daarop afgestemde didactische aanpak. Uitgangspunt hierbij is aandacht voor het  
actieve, receptieve en reflectieve aspect van muziekeducatie. Door regelmatig muziek  
te beluisteren, uit te voeren en zelf te creëren, en door te reflecteren op muziek 
ontwikkelen leerlingen in de loop der jaren competenties waarmee zij kunnen participeren 
in muziekwerelden van hun keuze. 
Voor alle educatieprojecten geldt dat actieve participatie vooropstaat. Kinderen worden 
actief betrokken bij de voorstelling en maken deel uit van de voorstelling. De interactie  
die hierdoor in de klassen ontstaat zorgt voor sociale cohesie. 
Bij alle schoolvoorstellingen wordt een lespakket uitgegeven om leerlingen zo goed 
mogelijk voor te bereiden op hun bezoek aan Het Concertgebouw.

In 2013 zijn er 23.738 kinderen en begeleiders uit het primair onderwijs in Het Concertgebouw 
geweest. Uit het voortgezet onderwijs waren dit er 5.576, wat het totale aantal kinderen en 
hun begeleiders op 29.314 brengt. Deze kinderen komen niet alleen uit Amsterdam, 50% van 
de deelnemende scholen komt van buiten de stad. Daarnaast heeft Het Concertgebouw 
70.000 kleuters bereikt die in het grootste kleuterkoor van Nederland meezongen tijdens  
Zing met ons mee, dat geheel in het teken stond van liedjes van Annie M.G. Schmidt.

In het seizoen 2013-2014 vonden twee voorstellingen van KleuterSinfonietta plaats. 
In de voorstelling Kom, we gaan spelen maken de kinderen op speelse wijze kennis met zes 
musici van Amsterdam Sinfonietta, hun instrumenten en hun muziek. De ingrediënten zijn 
een mooi verhaal, muzikale spelletjes, het zingen van liedjes, beweging, dans en de muziek 
van Amsterdam Sinfonietta. De kinderen worden uitgedaagd om te kijken, te ontdekken, 
mee te doen, te bewegen en bovenal te luisteren. 
De nieuwe voorstelling Wie zet ’s nachts de sterren aan is een muzikaal verhaal over de 
magische kracht van de nacht. De kinderen van groep 1 en 2 gaan met de musici van 
Amsterdam Sinfonietta mee op een spannende tocht door de nacht met de muziek als gids. 
Op deze reis mogen ze meezingen, maanspreuken fluisteren en sterrenstof fijnstampen. 
De voorstellingen vonden plaats in de Koorzaal.
Het aantal voorstellingen was 39. Het bereik van dit project was 6.102 leerlingen en begeleiders.

Zing met ons mee (nieuw) is een voorstelling voor groep 1 en 2 van de basisschool. Op 
maandag 25 maart 2013 hebben zo’n 70.000 kinderen van ruim duizend Nederlandse 
scholen live meegezongen met een concert dat werd gestreamd vanuit de Kleine Zaal. Het 
concert werd uitgezonden via SchoolTV en Z@ppelin en was te volgen op de website. 
Samen vormden de 2750 deelnemende schoolklassen het ‘grootste kinderkoor van 
Nederland’. Cora Burggraaf zong liedjes van Annie M.G. Schmidt die speciaal voor dit 
concert in een nieuw, eigentijds jasje waren gestoken. Voor het eerst kon op deze schaal 
live aan een concert worden deelgenomen. De voorpret begon al in de klas, want alle 
klassen ontvingen een liedboekje met cd. De scholen ontvingen een uitgebreid lespakket 
zodat de kleuters goed waren voorbereid. In de Kleine Zaal kwamen de kleuters en hun 
begeleiders uit volle borst meezingen. 
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Het aantal educatievoorstellingen was 3. Het aantal familievoorstellingen was 4.
Het bereik van de schoolvoorstelling was 1.143 leerlingen en begeleiders in de Kleine Zaal.
Met de livestream werden 70.000 kleuters uit heel Nederland bereikt.

Het Dwaallichtje is een voorstelling voor groep 3. Deze voorstelling is, speciaal voor de 
Kleine Zaal, ontwikkeld als opvolger van het succesvolle project Papa Pia. Het Dwaallichtje 
(‘Ik zing, ik zing wat jij niet ziet!’) is een liedjesprogramma dat swingt en zingt. Het vertelt 
het verhaal van het meisje Lune, dat een verdwaald dwaallichtje ontmoet en het 
terugbrengt naar het moeras. In de Kleine Zaal zitten de kinderen dicht bij de muzikanten, 
zodat ze de instrumenten goed kunnen horen... en zien!
Uitvoerenden waren Joshua Samson (slagwerk), Angelo Verploegen (trompet/flugelhorn), 
Tony Overwater (contrabas), Lotte van Dijck (zang/melodica/concertina) en Kiki Jaski 
(regisseur).
Het aantal voorstellingen was 3. Het bereik van dit project was 757 leerlingen en begeleiders.

Wonderlijke Klanken is een spannende muzikale ontdekkingstocht voor leerlingen van 
groep 4. De musici van Asko|Schönberg en verschillende acteurs begeleiden de leerlingen 
op ontdekkingstocht langs nieuwe wonderlijke klanken in Het Concertgebouw. Zij krijgen 
op verschillende mooie plekken een muzikaal verhaal te horen.
Uitvoerenden waren Asko|Schönberg, Chiel Meijering, Toek Numan en Diego Soifer 
(composities), Lotte van Dijck (teksten) en Kiki Jaski (regie).
Het aantal voorstellingen was 20. Het bereik van dit project was 3.062 leerlingen en 
begeleiders.

Machtige Muziek (nieuw) is een muzikale ontdekkingstocht voor leerlingen van groep 4. 
Het verhaal gaat over een knotsgekke generaal die heel plotseling de macht heeft 
gegrepen. Het Concertgebouw is vanaf vandaag zijn machtige paleis; vanuit de Grote Zaal 
bestuurt hij het land. Iedereen is een beetje bang voor de generaal. Er mag alleen nog maar 
muziek klinken die hij zelf mooi vindt: harde, houterige muziek. Maar er zijn muzikanten 
die toch stiekem muziek maken die andere mensen veel liever horen. De kinderen gaan de 
muzikanten helpen om muziek te laten klinken die zo mooi is dat zelfs de generaal er een 
beetje van moet huilen.
Uitvoerenden waren het Nederlands Philharmonisch Orkest, Leonard Evers (composities) 
en Pepijn Cladder (regie).
Het aantal voorstellingen was 12. Het bereik van dit project was 2.890 leerlingen en 
begeleiders.

Symfonie voor angsthazen en durfals is een voorstelling voor groep 6 en 7. In de Grote 
Zaal klonk een geheel nieuwe versie van Moesorgski’s Schilderijen van een tentoonstelling, 
gemaakt door Toek Numan en uitgevoerd door Holland Symfonia en een orkest bestaande 
uit achthonderd leerlingen. De leerlingen leerden in de klas verschillende muzikale 
vaardigheden; ze zongen, spraken, klapten, trommelden en deden aan bodypercussion. 
Hiermee creëerden zij een onmisbaar geluidsdecor voor het verhaal. 
In 2013 was een groep kinderen en ouders van Vluchtelingenwerk Nederland bij het concert 
aanwezig. Het Jeugdjournaal deed hiervan verslag.
Het aantal voorstellingen was 6. Het bereik van dit project was 3.051 leerlingen en 
begeleiders.

De Muziekfabriek is een voorstelling van het Calefax Rietkwintet voor leerlingen uit groep 7. 
De vijf mannen van Calefax werken in een buizenfabriek. Ze doen elke dag hetzelfde en dat 
bevalt hen prima. Hun handelingen zijn zo goed op elkaar afgestemd en klinken zo mooi 
dat het net lijkt of ze muziek maken. Als de vijf mannen ontdekken wat er allemaal met 
buizen mogelijk is, wordt hun nieuwsgierigheid gewekt en gaan ze flink experimenteren. 
Wanneer ze ontdekken dat ze in staat zijn om van buizen de mooiste muziekinstrumenten 
te maken ontstaat De Muziekfabriek. 
Het aantal voorstellingen was 9. Het bereik van dit project was 924 leerlingen en begeleiders.

De wereld aan je voeten is een project voor groep 8. De kinderen gaan op wereldreis langs 
de verschillende foyers en zalen van Het Concertgebouw. Zij maken kennis met allerlei 
soorten wereldmuziek, onder andere door het bijwonen van optredens van diverse 
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Projecten voor het  
voortgezet onderwijs

West Side Story

wereldmuziekensembles. De muzikale reis eindigt in de Grote Zaal, waar de kinderen deel 
uitmaken van een spectaculair afsluitend concert.
Het aantal voorstellingen was 2. Het bereik van dit project was 2.055 leerlingen en 
begeleiders.

Voor het voortgezet onderwijs bestaat het aanbod voor een groot deel uit workshops in 
combinatie met een concertbezoek. Deze kleinschalige projecten zijn gekoppeld aan de 
reguliere programmering van Het Concertgebouw waar behalve klassieke muziek ook jazz 
en wereldmuziek deel van uitmaken. Uitgangspunt bij de workshops is om de leerlingen 
door middel van een creatief proces ontvankelijk te maken voor de muziek die tijdens het 
concert wordt gespeeld. Er is aandacht voor receptieve, actieve en reflectieve aspecten van 
muziekeducatie. Een aantal projecten wordt met behulp van lesmateriaal vooraf op school 
voorbereid. 
Het bereik van de workshops was 5.576 leerlingen en begeleiders.

Lunchconcert met voorbereidende workshops zijn bedoeld voor onderbouwleerlingen 
vmbo/havo/vwo. De leerlingen worden onder leiding van een workshopleider vertrouwd 
gemaakt met het repertoire dat tijdens het lunchconcert wordt uitgevoerd. Tijdens de 
workshop gaan de leerlingen met een uitgebreid instrumentarium zelf aan de slag om de 
muzikale bouwstenen uit het concert te vertalen naar een eigen compositie. In aansluiting 
op de workshop bezoeken de leerlingen het lunchconcert in de Grote of de Kleine Zaal.
Het aantal workshops was 22. Het bereik van dit project was 886 leerlingen en begeleiders.

On stage and backstage is bedoeld voor bovenbouwleerlingen havo/vwo. Tijdens dit 
project nemen de leerlingen een kijkje achter de schermen van Het Concertgebouw en het 
Koninklijk Concertgebouworkest. De leerlingen wonen een repetitie bij van het Koninklijk 
Concertgebouworkest en krijgen een rondleiding door Het Concertgebouw. 
Het aantal bezoeken was 26. Het bereik van dit project was 1.833 leerlingen en begeleiders.

Workshop met openbare repetitie of concert is bedoeld voor bovenbouwleerlingen  
havo/vwo. Tijdens de workshops experimenteren de leerlingen met de muzikale bouw-
stenen van een compositie die ze tijdens de repetitie of het concert te horen krijgen. 
Centraal staat leren door zelf te doen, waarbij leerlingen meer inzicht krijgen in de 
compositie en een positieve luisterhouding ontwikkelen. Leerlingen maken gebruik  
van het instrumentarium van Het Concertgebouw of spelen op eigen instrumenten. 
Aansluitend op de workshop bezoeken de leerlingen een repetitie of het avondconcert  
in de Grote of de Kleine Zaal.
Het aantal workshops was 17. Het bereik van dit project was 739 leerlingen en begeleiders.

CKV-Llibertat is een multidisciplinair project voor bovenbouwleerlingen havo/vwo. 
Centraal staat de vraag die cellist en componist Pablo Casals (1876-1973) zich stelde: 
‘Wanneer ben ik vrij?’ In aanloop naar het concert worden de leerlingen in de klas 
uitgedaagd na te denken over de vraag wat vrijheid betekent en leren zij het lied  
El cant dels ocells. In 1961 werd dit lied door president Kennedy uitgeroepen tot ‘het lied 
van de vrede’. De leerlingen luisterden tijdens het concert naar stukken van Copland, 
Stravinsky en Bernstein en zongen tot slot samen El cant dels ocells. Het lied werd op  
de scholen voorbereid tijdens een workshop van Anthony Heidweiller. 
Het aantal voorstellingen was 2. Het bereik van dit project was 1.108 leerlingen en 
begeleiders.

Ook dit jaar vond het jaarlijkse Orkestival plaats. Gymnasiumorkesten uit het hele land 
deden mee en speelden voor en met elkaar.
Het aantal voorstellingen was 1.
Het bereik van dit project was 451 leerlingen en hun begeleiders en bezoekers.

Begin 2011 ontstond een droom: het grootste educatie/participatieproject ooit,  
door jongeren in Het Concertgebouw uitgevoerd. Al snel kreeg de droomproductie een 
naam, Bernsteins beroemde Broadwayklassieker West Side Story. Alles moest door 
jongeren worden gedaan: zang, dans, kostuums, orkest et cetera. Dankzij een genereuze 
bijdrage van corporate partner Deutsche Bank kon de droom worden gerealiseerd.  
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West Side Story, een project dat de toekomst centraal stelt, werd de afsluiting van het 
jubileumjaar. In samenwerking met het Nederlands Philharmonisch Orkest heeft  
Het Concertgebouw online en live audities georganiseerd voor jongeren die een rol in  
de cast of het orkest wilden bemachtigen. 
 
Het project bood jong talent de kans het beste uit zichzelf te halen, mede dankzij de 
intensieve begeleiding van een internationale groep topprofessionals, bestaande uit de 
Spaanse toneel- en operaregisseur Javier López Piñón; de uit Londen afkomstige Matthew 
Rowe, muzikaal leider van Het Nationale Ballet; de Schotse zangcoach Alexander Oliver, 
artistiek leider bij de Dutch National Opera Academy; choreografe Honey Eavis en 
co-repetitor Ineke Geleijns. De kostuums zijn gemaakt door ROC-leerlingen van het ROC 
Mondriaan College uit Den Haag onder leiding van modeontwerper Michael Barnaart van 
Bergen. 
Op 2 en 3 december vonden drie volledig uitverkochte concerten plaats. Het bereik van dit 
project was 4.869 leerlingen en begeleiders.
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3.1.  

BankGiro Loterij

Fondsen

J.S. Bach Kring
(Schenkingen vanaf € 1.000.000)

Gustav Mahler Kring
(Schenkingen vanaf € 100.000)

Johannes Brahms Kring
(Schenkingen vanaf € 50.000 tot 100.000)

3.  NIEUWE SCHENKINGEN, 
TOEZEGGINGEN EN  
FONDSEN OP NAAM

Het fonds noteerde in 2013 de volgende nieuwe schenkingen, toezeggingen,  
Fondsen op Naam en legaten: 

Bijdrage verduurzaming Het Concertgebouw € 2.500.000  
Bijdrage Goed Geld Gala  € 90.000

VandenBroek Foundation  
Jong talent-ontwikkeling met Janine Jansen en Lang Lang  €  75.000
Bru Zane
Franse romantische muziek in Het Concertgebouw €  7.500
Fonds Podiumkunsten 
Programmering Kleine Zaal €  90.000
Stichting Zabawas  
KleuterSinfonietta €  20.000
Freek en Hella de Jonge Fonds
Digitale leerlijn basisonderwijs €  50.000
Institut Francais
Jubileumprogrammering Kleine Zaal €  1.500
Stichting Gifted Art
Jubileumpublicatie en fotografie in het gebouw  €  50.000
  

Stichting Drs. C. van Zadelhoff Fonds 

Kommer en Josine Damen 
Tex en Laura Gunning
Edward en Amanda van Kersbergen
Marjon Ornstein Fonds
Jan en Katy Smit-Schulting
Ed en Vivian Veenendaal-van Reigersberg Versluis 
Karel en Juliette Vuursteen

en anonieme schenkers  

M.A. de Blécourt-Wouterse 
Henk Breukink en Marijke Burmann
Marius en Liz Brinkhorst
Antoin Bruijninckx en Monique Kooijman
Manuela en Ton Büchner
Guy en Thera Demuynck
Louwrens en Gerda Dijkstra
Harold en Corinne Goddijn
Philip en Frouke Houben-Aberson
Bob Kramer, Eva Simon Thomas
Herman Lohman en Alexandra van Huffelen
Fam. Malenstein/Bergman Clinics
Lokke Moerel en Jaap Winter
Robert-Jan en Melanie van Ogtrop-Quintus
Dirk-Jan en Catharine van Ommeren-Verdijk  
Familie Rustveld
Feike en Inge Sijbesma
Annelies van der Vorm en Diederik Renardel de Lavalette

en anonieme schenkers 
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Dolf van Gendt Kring
(Schenkingen vanaf € 20.00 tot € 50.000)

Aandeelhouders

Fonds voor de Kleine Zaal

Legaten

3.2. Bijdragen nader belicht
BankGiro Loterij

Martijn en Marije Arlman-Hulsinga 
David en Dorien de Buck-ter Haar
Martin en Malou Danoesastro-Koperdraat
Joost Deen en Remke Westerhof
De heer en mevrouw Van der Does de Willebois-Hugenholtz
Xeno en Carolien Grimmelt-Ebberink
Joseph en Claartje de Gruyter
Hans en Manuschka de Haan-Koelega
André en Nynke Haardt - Bloys van Treslong
Bert Habets en Maria José Cintas Cano
Catherine van der Heyde en Michiel Moolenaar
Arie en Alison Jongejan-Cheevers
Bert en Astrid Koorn-Eggink
Petra Koselka en Eric Beele
Saskia en Paul Laseur
Frederik Laumans en Giovanna Marcucci
Leen en Wendy Menken-Verburg 
Monika Milz en Frits van Deest
Henk en Emmeline Mulder
Koos en Marleen Rasser
Leo en Christine Schroeder-Wintgens 
Eelco van der Stok en Sophie Koole
Pauline en Kristiaan Verheijen-Dop

en anonieme schenkers 

In het verslagjaar werden door particulieren zes Jubileumaandelen verworven,  
waarmee telkens een schenking van €12.250 is gemoeid.

26 donateurs traden in het verslagjaar toe tot het gezelschap dat het Fonds voor de  
Kleine Zaal begunstigt.

In het verslagjaar mocht het fonds twee legaten ontvangen. Deze zijn aan het fonds 
nagelaten door:
De heer J. Buys
Mevrouw Y. Tromp-Spiero 

Het fonds is begunstigde van de BankGiro Loterij.
De BankGiro Loterij is inmiddels een belangrijke partner van vele vooraanstaande culturele 
instellingen in Nederland en draagt jaarlijks op grote schaal bij aan de ontwikkeling en 
instandhouding van het Nederlandse cultuur - en erfgoed. In februari 2013 ontving het fonds 
een bedrag van € 500.000 uit de opbrengst over het jaar 2012 van de BankGiro Loterij.  
De bestemming van deze gelden betreffen de renovatie van het monument. Op 10 april 
werd de viering van het 125-jarig bestaan van het gebouw door de loterij van een gouden 
strik voorzien door de toezegging dat Het Concertgebouw ook de komende jaren mag 
rekenen op een bijdrage vanuit de BankGiro Loterij. Met die bijdrage stelt de loterij het 
gebouw in staat te verduurzamen; dat wil zeggen die aanpassingen te realiseren die het 
gebouw groener maken en de uitstoot van CO2 drastisch omlaag brengen. Het bestuur van 
Het Concertgebouw Fonds alsmede directie en Raad van Toezicht van Het Concertgebouw 
zijn bijzonder dankbaar voor deze vernieuwde bijdrage vanuit de loterij. In het kader van de 
garantiestelling die de loterij mag geven aan culturele organisaties kregen daarnaast 
driehonderd winnaars van de BankGiro Loterij een set kaartjes cadeau voor het Kerst 
Classics Concert. Deze samenwerking bleek een gouden greep, gezien de zeer enthousiaste 
reacties van de winnaars. Voorts organiseerde de loterij voor de derde maal, speciaal voor 
winnaars, een lang weekeinde in Het Concertgebouw. Daarbij werd een gevarieerd en 
spectaculair muziekprogramma aangeboden. De reacties van het publiek, dat veelal voor 
het eerst in Het Concertgebouw kwam, waren zeer enthousiast. Ook op deze wijze werken 
loterij en Het Concertgebouw graag samen aan publieksbinding en -verbreding. 
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Bijdragen van institutionele  
en particuliere fondsen 

VandenBroek Foundation

Overige fondsen

Door de bijzondere jubileumbijdrage van de BankGiro Loterij ging in 2013 de wens van  
Het Concertgebouw in vervulling om concerten in de Grote en de Kleine Zaal ook buiten  
de muren van het gebouw te doen klinken. De bijdrage maakte het mogelijk concerten 
kwalitatief hoogwaardig te streamen vanuit het gebouw. In totaal werden 29 concerten 
vanuit Het Concertgebouw tijdens het jubileumjaar gestreamd. Naar huiskamers, parken en 
klaslokalen, muziek werd dankzij de BankGiro Loterij gehoord ver buiten de Grote en de 
Kleine Zaal. Het unieke interview met Bernard Haitink in februari werd vanuit de Kleine 
Zaal gestreamd, evenals het Goed Geld Gala van de Postcode Loterij.
Ook de overige jubileumprojecten die mede werden gefinancierd door de extra bijdrage 
van de loterij zijn alle gerealiseerd. Zo kon de viering van de opening van het gebouw op  
10 april extra feestelijk worden gevierd, verscheen Het Concertgebouw Magazine twaalf in 
plaats van zes keer en werd Nederland via radio en tv ervan doordrongen dat ‘alles mooier 
klinkt in Het Concertgebouw’. Zelfs het geluid van scooters en stratenmakers. Dankzij de 
extra bijdrage nam de toegankelijkheid van het gebouw toe. 
Het bestuur van het fonds is de BankGiro Loterij dankbaar voor de krachtige wijze waarop 
de loterij de ondersteuning van Het Concertgebouw vormgeeft en opnieuw voortzet. 
Directie en bestuur van fonds en gebouw zetten zich met veel plezier in om een 
betrouwbare en constructieve partner van de loterij te zijn. 

Een bijzondere vermelding in dit verslag verdient de VandenBroek Foundation. Sinds 2008 
maakt deze stichting de Talentenjacht voor kinderen tussen de 9 en 14 jaar mogelijk. 
Daarmee wordt een steeds grotere groep jonge musici bereikt die mogen ervaren hoe  
het is om in Het Concertgebouw op te treden. De winnaars van deze Talentenjacht blijken 
ook daarna uiterst succesvol. Zo won Aidan Mikdad, winnaar van de Talentenjacht in 2013, 
in 2014 de Lagny International Piano Competition en speelde blokfluitsite Lucie Horsch 
voor Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix bij haar bedankconcert in Rotterdam.  
Lucie won in 2013 ook de Avond van de Jonge Musicus en zal Nederland in 2014 vertegen-
woordigen bij de Eurovision Young Musicians Competition in Keulen.

De VandenBroek Foundation maakte het in dit verslagjaar bovendien mogelijk dat 125 jonge 
violisten ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum optraden tijdens Het Concertgebouw 
Diner in de Grote Zaal, samen met Janine Jansen en de elfjarige Noa Wildschut. De voor-
bereiding en het leerproces zijn daarbij voor veel kinderen van grote betekenis. De uitvoering 
tijdens de jubileumeditie van Het Concertgebouw Diner was voor de kinderen, maar evenzeer 
voor Janine, Noa en het aanwezige publiek, een absoluut hoogtepunt. Dat een dergelijke 
ervaring een blijvend positief effect heeft blijkt uit de contacten die de afdeling Educatie 
sindsdien heeft met vele van de 125 jonge violisten. Het heeft hen gestimuleerd de viool 
nog enthousiaster ter hand te nemen.

Van verschillende fondsen werden in 2013 bijdragen ontvangen voor projecten. Wij noemen 
graag de twee jubileumconcerten die mogelijk gemaakt zijn met een bijdrage van de 
Stichting Ammodo. De concertproducties van Kurt Weills Dreigroschenoper en van 
Benjamin Brittens Spring Symphony werden in 2013 uitgevoerd dankzij een genereuze 
bijdrage van dit fonds.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunde maar liefst twee projecten in het kader  
van het 125-jarig jubileum. Zing met ons mee mocht in de jubileumeditie op een  
genereuze bijdrage rekenen. Daarnaast maakte het cultuurfonds de totstandkoming  
van het jubileumboek Bravo! mede mogelijk.

De jubileumeditie van Zing met ons mee werd daarnaast ondersteund door het VSBfonds, 
het SNS REAAL Fonds, het Maurice Amado Fonds en het Hendrik Muller Fonds. Dankzij de 
bijdragen van deze fondsen konden via livestream 70.000 kinderen op 25 maart samen de 
liedjes van Annie M.G. Schmidt zingen.

Voorts werden belangrijke bijdragen ontvangen van het Fonds Podiumkunsten ten behoeve 
van onze programmering in de Kleine Zaal.
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Particulieren

3.3. Fondsen op Naam

Concertgebouw 
Compositieopdrachtenfonds

Van de Stichting Gifted Art werd een schenking verkregen ten behoeve van het 
jubileumboek Bravo! en de fototentoonstelling in twee foyers van Het Concertgebouw. 

Het Thurkow Fonds, de Stichting Zabawas en de Triodos Foundation behoren eveneens  
tot de fondsen waarop Het Concertgebouw Fonds met regelmaat een beroep mag doen  
om zijn doelstellingen te realiseren. In het verslagjaar werden bijdragen ontvangen voor 
Zing met ons mee en de nieuwe versie van KleuterSinfonietta.

In 2013 werd voor het eerst een schenking verkregen van het Bru Zane Fonds, bestemd voor 
Franse romantische muziek in Het Concertgebouw. 

Door het Institut Français werd opnieuw een bijdrage ter beschikking gesteld voor Franse 
muziek in Het Concertgebouw.

Het Freek en Hella de Jonge Fonds droeg bij aan de pilot van een digitale leerlijn die muziek 
voor alle kinderen op de basisschool mogelijk wil maken. 

Meest kenmerkend voor Het Concertgebouw Fonds is de krachtige ondersteuning door 
particulieren. In 2013 verbonden 58 particulieren zich (opnieuw) aan het fonds als Kringlid 
door toezegging van een substantiële schenking. Sinds de oprichting van het fonds traden 
bijna 300 particulieren toe tot de vier Kringen. Zij vormen sinds 2000 de ruggengraat van  
de ondersteuning van het gebouw. De donaties van Kringleden variëren van € 20.000 tot 
bedragen boven 1 miljoen euro. Het Concertgebouw Fonds wordt daarmee gekenmerkt 
door een zekere kleinschaligheid, gekoppeld aan zeer genereuze schenkingen.
Sinds 2012 kent het fonds een nieuwe groep particuliere donateurs, Jubileumaandeel houders. 
Iedereen die een jubileumaandeel verwierf, ondersteunt Het Concertgebouw Fonds immers 
met een aanzienlijke donatie. Er werden in eerste instantie 702 jubileumaandelen onder 
particulieren uitgegeven; een zeer klein aantal kon bij nader inzien niet worden geëffectueerd. 
De schenking die was gemoeid met de verwerving bedroeg € 12.250 per aandeel.  
Het Concertgebouw Fonds kocht voor eigen rekening bij het sluiten van de emissie honderd 
certificaten op en voldeed de daarbij behorende schenking.  
Deze Jubileumaandelen houdt het bestuur beschikbaar voor betrokkenen bij gebouw en 
fonds die op een later tijdstip besluiten tot aankoop. In 2013 werden zes aandelen uit deze 
voorraad gekocht door particulieren. 
Voor de toekomst is de ondersteuning door particulieren van vitaal belang. Immers,  
Het Concertgebouw is sinds 1888 een particulier initiatief. Het draagvlak dat burgers bieden 
aan dit unieke instituut zorgt voor de financiële slagkracht die nodig is om het gebouw in 
stand te houden en zoveel mogelijk kinderen muziekeducatie te bieden. Het gelukkige 
besef dat velen zich achter de doelstellingen van het fonds scharen, geeft bovendien de 
moed om de ambities niet naar beneden bij te stellen.
 
Eind 2013 mocht het fonds elf Fondsen op Naam beheren. Het bestuur is de initiatiefnemers 
van deze fondsen bijzonder dankbaar. Zij geven met een eigen fonds vorm aan hun 
persoonlijke motivatie om Het Concertgebouw te ondersteunen. Juist die persoonlijke 
invulling van de donatie voegt aan de band tussen Het Concertgebouw en de stichters van 
de Fondsen op Naam een uitzonderlijke dimensie toe. Het bestuur van het fonds verwacht 
dat in de nabije toekomst steeds meer donateurs besluiten hun bijdrage te kleuren met hun 
persoonlijke affiniteit. Deze ontwikkeling wordt van harte toegejuicht.

Het Concertgebouw Fonds beheert de volgende Fondsen op Naam:

Dit fonds beoogt het levendig houden van het repertoire door het mogelijk maken van 
hedendaagse composities.
In 2001 besloot een particulier € 200.000 te schenken, in de vorm van een vijfjarige 
periodieke uitkering van € 40.000 per jaar, ten behoeve van een fonds voor de financiering 
van compositieopdrachten. In 2005 heeft deze begunstiger opnieuw een aanzienlijke 
schenking, ten bedrage van € 240.000, voor hetzelfde doel gedaan.
De compositieopdrachten worden vanuit Het Concertgebouw verstrekt aan componisten. 
Het afgelopen jaar vonden dankzij dit fonds premières plaats van werken van Louis 
Andriessen, Magnus Lindberg, Timothy Andres, Matthias Pintscher en Bob Zimmerman.
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Ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van zowel gebouw als orkest schonk  
Het Concertgebouw in 2013 een tweetal composities aan het Koninklijk Concertgebouw-
orkest. Op 17 januari ging Era van Magnus Lindberg in première. Lindberg belicht in dit 
werk de rijke nieuwe-muziektraditie in Het Concertgebouw, met een speciale focus op  
de periode na 1910. Op 3 november vond de wereldpremière plaats van Mysteriën van  
Louis Andriessen. Het oeuvre dat Andriessen de afgelopen decennia componeerde is breed, 
maar voor groot orkest heeft hij sinds eind jaren zestig van de vorige eeuw niet meer 
gecomponeerd. De roerige jaren zestig met de Actie Notenkraker en de oprichting van 
eigen muziekensembles waren hiervoor belangrijke redenen. Dat er na bijna een halve 
eeuw een nieuw orkestwerk van Louis Andriessen in première ging is bijzonder te noemen. 
Andriessen schreef nooit eerder een werk voor het Koninklijk Concertgebouworkest. In een 
visioen zei zijn vader hem ‘dat hij dit maar moest doen’. De première van Mysteriën werd 
breed in de pers uitgemeten, met specials op Radio 4, in Vrije Geluiden en op Cultura24.

Tijdens het Sterrenjubileum op 10 april speelde het Koninklijk Concertgebouworkest onder 
leiding van Mariss Jansons met solisten Lang Lang, Janine Jansen en Thomas Hampson  
een bewerking van het volksliedje Komt vrienden in het ronden van Bob Zimmerman.
In de Kleine Zaal vonden twee premières plaats. Het nieuwe Pianokwintet van Timothy 
Andres werd op 24 mei uitgevoerd door het Elias Kwartet en pianist Jonathan Biss.  
Op 11 oktober klonk de Nederlandse première van Whirling Tissue of Light van Matthias 
Pintscher door pianist Inon Barnatan.
Sinds de instelling van het Compositieopdrachtenfonds werden in totaal 52 compositie-
opdrachten verstrekt, waarvan er tot en met 2013 44 zijn uitgevoerd. Voor de komende 
seizoenen staan composities van onder anderen James MacMillan, John Adams, Luca 
Francesconi en Michel van der Aa op het programma.
In alle partituren wordt melding gemaakt van de opdracht van Het Concertgebouw.  
De stukken beleven, zo mogelijk, hun wereldpremière in Het Concertgebouw.
 
Magnus Lindberg (1958) - Era (2012)
Première: 17-01-2013 in de Grote Zaal
Bezetting: voor orkest
Uitvoerenden: Koninklijk Concertgebouworkest, David Robertson (dirigent)
Opdrachtgever: Het Concertgebouw

Bob Zimmerman (1948) - Variaties op ‘Komt vrienden in het ronden’ (2012)
Première: 10-04-2013 in de Grote Zaal
Bezetting: voor orkest
Uitvoerenden: Koninklijk Concertgebouworkest, Mariss Jansons (dirigent),  
Thomas Hampson (bariton), Lang Lang (piano), Janine Jansen (viool)
Opdrachtgever: Koninklijk Concertgebouworkest en Het Concertgebouw

Timothy Andres (1985) - Pianokwintet (2013)
Première: 24-05-2013 in de Kleine Zaal
Bezetting: voor pianokwintet
Uitvoerenden: Elias Kwartet, Jonathan Biss (piano)
Opdrachtgever: Het Concertgebouw, Wigmore Hall, Carnegie Hall  
en San Francisco Symphony Hall

Matthias Pintscher (1971) – Whirling Tissue of Light (2013)
Nederlandse première: 11-10-2013 in de Kleine Zaal
Bezetting: voor piano solo
Uitvoerenden: Inon Barnatan (piano)
Opdrachtgever: Het Concertgebouw, Wigmore Hall en Aspen Music Festival

Louis Andriessen (1939) – Mysteriën (2013)
Première: 03-11-2013 in de Grote Zaal
Bezetting: voor orkest
Uitvoerenden: Koninklijk Concertgebouworkest, Mariss Jansons (dirigent)
Opdrachtgever: Het Concertgebouw
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Gepkeline Fonds

Laura Dobbenga Fonds

Lucas Boom-Otero Fonds

Tracks Fonds

Freek en Hella de Jonge Fonds

Fonds 2186 

Fonds voor de Kleine Zaal

Dit fonds werd in het leven geroepen ten behoeve van muziekeducatie van kinderen,  
met speciale aandacht voor kinderen met een achterstand of handicap. De aanzienlijke 
schenking die dit fonds tot stand bracht, stelt Het Concertgebouw jaarlijks in staat een 
belangrijk deel van zijn muziekeducatieprogramma uit te voeren. Daarbij gaat extra 
aandacht uit naar kinderen met een lichamelijke of geestelijke handicap. Elk concert dat 
dankzij het Gepkeline Fonds kan worden georganiseerd, is een bevestiging van de waarde 
en de kracht die muziek kan toevoegen aan het leven.

Het Laura Dobbenga Fonds werd in 2010 in het leven geroepen met als doelstelling  
Het Concertgebouw tot in lengte van jaren te behouden. Het kwetsbare monument moet  
met extra zorg worden gerestaureerd om de akoestische kwaliteiten niet aan te tasten. 
Bijdragen uit dit fonds komen ten goede aan de noodzakelijke renovatiewerkzaamheden.

Het Lucas Boom-Otero Fonds werd in 2009 gesticht ter gelegenheid van de geboorte van 
Lucas. Het fonds beoogt kinderen kennis te laten maken met muziek, zodat zij ervoor kunnen 
kiezen muziek een rol in hun leven te geven. Bijdragen uit dit fonds komen ten goede aan het 
muziekeducatieprogramma van Het Concertgebouw.

Het Tracks Fonds is een initiatief van ABNAMRO-alumni. Sinds eind 2009 brengen  
22 ABNAMRO-alumni door middel van een donatie vanaf Dolf van Gendt-niveau een  
fonds bijeen van waaruit projecten kunnen worden ontwikkeld die zich richten op 
jongvolwassenen. 
Als muziekeducatie voor jongvolwassenen blijkt de Tracksformule een succes. De avonden 
in de Kleine Zaal, waarbij jonge musici op dynamische en eigenzinnige wijze klassieke 
muziek ten gehore brengen tijdens een kort concert van een uur (aanvang 21.00 uur),  
zijn een groot succes. De cocktailbar na afloop draagt beslist bij aan de populariteit van de 
formule. In het verslagjaar vonden vijf Tracksconcerten plaats, alle in een goed gevulde 
Kleine Zaal, met een zeer enthousiast publiek waarvan de gemiddelde leeftijd niet  
boven de 35 jaar kwam. In 2013 werd het aantal Tracksconcerten verdubbeld. Behalve op  
de donderdagavond wordt Tracks nu ook op woensdagavond georganiseerd.

Dit fonds, dat in het leven werd geroepen door cabaretier Freek de Jonge en zijn 
echtgenote, kunstenaar Hella de Jonge, is bestemd voor actieve muziekparticipatie van 
kinderen. Het Freek en Hella de Jonge Fonds wil bijdragen aan projecten die kinderen in 
staat stellen zelf muziek te maken en die een langdurig effect hebben. 
Dankzij de bijdrage van dit fonds kon Het Concertgebouw in het verslagjaar een start 
maken met de ontwikkeling van een digitale leerlijn voor kinderen op de basisschool. 
Steeds minder kinderen komen in aanraking met muziek omdat hiervoor op de basisschool 
onvoldoende aandacht is. Veel leraren beheersen zelf onvoldoende de basisvaardigheden 
op muzikaal terrein en laten daarom muziek links liggen. 
Ook de grote druk op de zaakvakken, rekenen en taal, zorgt ervoor dat er steeds  
minder muziek wordt gemaakt en wordt gezongen op school. De digitale leerlijn die  
Het Concertgebouw voor ogen heeft kan daarin verandering brengen. Het Freek en  
Hella de Jonge Fonds stelde een substantiële bijdrage beschikbaar om het prototype  
van de digitale leerlijn te ontwikkelen. 

Fonds 2186 is een initiatief van twee particuliere schenkers ter stimulering van het 
endowment. Het fonds is genoemd naar het aantal palen waarop het gebouw rust,  
een verwijzing naar het oorspronkelijke fundament. Het fonds, dat in 2010 tot stand kwam, 
beoogt tot in de verre toekomst een stevig financieel fundament voor Het Concertgebouw 
op te bouwen. Doordat voor dit fonds een actiever beleggingsbeleid mogelijk is gemaakt, 
waarbij de schenkers persoonlijk zijn betrokken, is een snellere groei van het vermogen 
mogelijk. 

In het voorjaar van 2011 nam Het Concertgebouw Fonds het initiatief tot de vorming van 
een specifiek fonds dat de Kleine Zaal ondersteunt. Een fonds voor renovatie, maar ook 
voor zeer bijzondere programmering. De Kleine Zaal heeft een geheel eigen programmering 
en kent een schare trouwe liefhebbers. De intimiteit van deze concertzaal, waar publiek en 
musici zo direct met elkaar zijn verbonden, gecombineerd met de luisterrijke akoestiek, 
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Wijnberg Fonds

Marion Kinderfonds

Marjon Ornstein Fonds

verbindt vele liefhebbers van kamermuziek juist aan deze concertzaal. De actie werd  
een zodanig succes dat inmiddels 106 donateurs het Fonds voor de Kleine Zaal onder-
steunen. Gezamenlijk doneerden zij in 2013 € 39.031. Speciaal voor deze groep donateurs 
organiseert Het Concertgebouw Fonds activiteiten rondom de Kleine Zaal.

In 2012 kwam het Wijnberg Fonds tot stand door een schenking van € 100.000. Het fonds 
draagt deze naam op verzoek van de schenker. De doelstelling van het fonds is een bijdrage 
te leveren aan de continuïteit van Het Concertgebouw.

Ter ere van de tachtigste verjaardag van Marion Alberdingk Thijm-Aten werd een  
aantal jaren geleden door haar kinderen het Marion Kinderfonds opgezet. Vanuit dit  
fonds worden periodiek schenkingen gedaan aan Het Concertgebouw Fonds en aan de 
Stichting Donateurs van het Koninklijk Concertgebouworkest. Dit initiatief begunstigt 
gezamenlijke educatieve activiteiten van het Koninklijk Concertgebouworkest en  
Het Concertgebouw. De schenking kan worden gezien als een geoormerkte schenking  
voor educatieve programma’s die in gezamenlijkheid met het orkest worden ontwikkeld.

In december 2013 werd het Marjon Ornstein Fonds in het leven geroepen door een 
schenking van de in het buitenland wonende schenkster. Op deze wijze wil zij invulling 
geven aan haar verbintenis met Amsterdam. Doelstelling van het fonds is het mogelijk 
maken van muziekeducatie en het versterken van het toekomstgerichte endowment.

Donaties in 2013

72%

20%

8%
Baten uit eigen 
fondsenwerving

Baten uit acties van derden

Rentebaten en baten 
uit beleggingen

Donaties naar doelstelling 2013

Endowment Fonds

Renovatieprojecten

39%
Educatie & participatie
projecten

Programmering & exploitatie

Overig

27%

16%

15%

3%
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3.4. Johann Sebastian Bach Kring, 
Gustav Mahler Kring,  

Johannes Brahms Kring en  
Dolf van Gendt Kring

Johann Sebastian Bach Kring 

Gustav Mahler Kring 

Zaalverhuur

Kaartverkoop

Hospitality

Sponsoring

Gemeentesubsidie

HCF-bijdrage

Overig

28%

27%

19%

10%

4%

9%

3%

Totale inkomsten Het Concertgebouw NV in 2013

Bij de oprichting van Het Concertgebouw Fonds werden de Gustav Mahler Kring en de 
Johannes Brahms Kring in het leven geroepen. Door opname in een van deze Kringen  
eert het fonds zijn donateurs. Leden van deze Kringen krijgen een permanente vermelding 
op een van de Eretableaus die zich bevinden in het voorportaal van de Spiegelzaal. 
Daarnaast worden de leden uitgenodigd voor topconcerten en zorgt Het Concertgebouw 
voor de beste persoonlijke service aan de Kringleden. 
In 2004 riep het fonds een nieuwe begunstigerskring in het leven, de Dolf van Gendt Kring, 
vernoemd naar de architect van Het Concertgebouw. De Dolf van Gendt Kring biedt jonge 
professionals een kader waarbinnen zij een bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van 
Het Concertgebouw. Als begunstiger van het fonds dragen zij bij aan de doelstelling van 
hun keuze: projecten op het gebied van renovatie en/of educatie of het toekomstgerichte 
endowment.
In 2010 werd bovendien de Bach Kring opgericht. Deze Kring eert de meest genereuze 
schenkers van Het Concertgebouw Fonds. 

Alle Kringen groeiden in het verslagjaar, een aantal in een aanzienlijk tempo. Dit kwam mede 
door de overstap die Van Gendt-leden van het eerste uur maakten naar de Brahms of Mahler 
Kring. Ook besloot een aantal Brahmsleden in het verslagjaar een vervolg te geven aan  
hun betrokkenheid bij Het Concertgebouw. Met hun vervolgdonatie en successievelijke 
toetreding tot de Mahler Kring deden zij genoemde Kring aanzienlijk groeien. Zeer verheugd 
is het bestuur over de schenking verkregen van de Stichting Drs. C. van Zadelhoff Fonds.  
Het aantal leden van de Bach Kring is hiermee met ingang van het verslagjaar 5.

De begunstigerkringen zijn op het moment van opmaak van dit verslag als volgt 
samengesteld:

Charlene de Carvalho-Heineken
Gert-Jan en Carla Kramer
Joop en Janine van den Ende
Titia van den Broek
Stichting Drs. C. van Zadelhoff Fonds

BankGiro Loterij
Tjardus Greidanus (1890 - 1964)
F.A. Maljers en familie
Martijn Sanders
Vereniging Vrienden van het Concertgebouw en het Koninklijk 
Concertgebouworkest
P.J. Kalff
A.H. Catz-van Loon (1917 - 2000)
Anton Kersjes (1923 - 2004)
Louisa van der Velden Stichting
Redevco Europe
VandenEnde Foundation
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Johannes Brahms Kring

Fam M. van Poecke
Jan en Katy Smit-Schulting
Cor en Hans Boonstra
Cees en Inge de Bruin-Heijn
Prins Bernhard Cultuurfonds
K.F. Hein Fonds
Cees en Elise Wessels
W.A. Willemstein
Pieter Maarten Feenstra
Gepkeline Fonds
Jos en Hetty Staatsen
Kohlberg Kravis Roberts & Co
Rolly en Françoise van Rappard
Familie Ribbink-van den Hoek
Hans van der Wind en Simonet Koekkoek
F.J.D. Goldschmeding 
VandenBroek Foundation
Stichting Zabawas
VSBfonds
Freddy en Victoria Boom-Otero 
Fonds voor Cultuurparticipatie
SNS REAAL Fonds
L.J. Dobbenga
Hester en Dick Verbeek
Freek en Hella de Jonge
Volkert en Karin Doeksen
Coen en Wendy van Oostrom
Stichting Reikende Hand
Henk en Anja van den Berg / Bergarde Galleries 
Alexander en Eva Rinnooy Kan-van der Dussen 
Thurkowfonds
Aarnout en Talitha Loudon
R. Stoffer en S.J.C. Kraal
Serge Erkens en Willemijn Neleman
Jeroen en Mariette van der Veer
Sake en Marleen Wijma
Pot Family Foundation
Tijo en Christine van Marle-Crommelin
Bob en Marja Elfring
Ammodo
Martin en Wennie Dekker
Joost en Lia Smit-van den Brink
Rick Amado/Maurice Amado Foundation
De heer en mevrouw H.A.M. van Alphen
Harm en Carine van Esch
Karel en Juliette Vuursteen 
Kommer en Josine Damen
Ed en Vivian Veenendaal-van Reigersberg Versluys 
Edward en Amanda van Kersbergen
Tex en Laura Gunning
Marjon Ornstein Fonds
Stichting Gifted Art

W.F.C. Stevens
E.J. Gerritsen
V. Halberstadt
Mr. M.L.A. van Loon-Labouchere
Rob en Marijke van Oordt
Stichting Dijkverzwaring
Gert Jan en Corinne van den Bergh-Raat
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Jan Maarten & Marie Pauline de Jong 
Eli en Caroline Leenaars-van der Velde
Marc Bolland
M. Enthoven
Henk Breukink en Marijke Burmann
Floris en Renée Deckers
Rowan Family Foundation
J.I.J. Dodeman
Sylvia Tóth
Lex en Annemart Kloosterman-Keeman 
J.W. Meeuwis
Fam. P.E. Visser
J.L. Burggraaf
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Hans Wijers en Edith Sijmons
Hans R. Langeveld en Renée M.H. Wilke 
Michiel en Rita Boersma
Saskia van Walsum en Peter Jurgens
Hollis Kurman en Gert Jan van der Hoeven
Menno de Jager en Jeannette de Jager-Sans 
Rinse en Marijke de Jong-Dittmann
Jan ter Haar en Ann Riposanu
Menno Antal
P.W. Janssen’s Friesche Stichting 
Eric en Caroline Huyskes
Michiel en Susanne Lap
Jan en Patricia Deiters-Rahusen
Ferdinand Grapperhaus en Florentine Riem Vis
Adriaan en Glenda Nühn
J.J. Stuyt
Paul en Stan de Klerk-Waller
Peter B. Mensing en Sandra Tromp Meesters
Sake en Alida Bosch
Boudewijn Molenaar
De heer L.W.L. de Bruijn en mevrouw C.S. de Meyere
P. de Bruin (Turner)
A.A. Baron van Dedem
Peter van Laarhoven en Erwin Ringes
Jan Willem Baud
Paul en Jetty Sleurink-Algra
J.D. Kleyn
Jan en Jacqueline de Rijk
De heer en mevrouw Scholten-Kloosterman
Manuela en Ton Büchner
Robert-Jan en Melanie van Ogtrop-Quintus
Marius en Liz Brinkhorst
Wouter en Sabine Paardekooper-Merkus
Mike en Marjoleine Jansen-de Boorder
Fam. Malenstein/Bergman Clinics
Familie Rustveld
Feike en Inge Sijbesma
De heer G.F. Tromp en mevrouw Y. Tromp-Spiero
Guy en Thera Demuynck
Philip en Frouke Houben-Aberson
Annelies van der Vorm en Diederik Renardel de Lavalette
Bob Kramer, Eva Simon Thomas
M.A. de Blécourt - Wouterse
Herman Lohman en Alexandra van Huffelen
Dirk-Jan en Catharine van Ommeren-Verdijk  
Louwrens en Gerda Dijkstra
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Dolf van Gendt Kring 

Harold en Corinne Goddijn
Antoin Bruijninckx en Monique Kooijman
Lokke Moerel en Jaap Winter
Simon Reinink en Miriam Fris
Gea Zantinge en Eddy Krommendijk
Bas en Lucy van der Vlist-Jansen 

A. Mak van Waay 
H.C. Hintzen
De heer en mevrouw De Jong-Wurfbain
Jan en Liesbeth van Nieuwenhuizen 
De heer en mevrouw Peijster-de Groot van Embden
Arie-Willem van Doorne en Véronique Pauwels
Bart en Andrea van Reeken
Marco Wallart en Eliane Koelmans
Felix en Yolanda Guttmann-Felderhof / Canal Company
Quintijn en Christina Gijsbers–King
Hugo Peek en Barbara Geelen
Cas Smithuijsen en Jolien Schuerveld 
Paul en Catharina Loven-Witsiers
Maurice Oostendorp
Sander en Pam Pruijs
C.M.L. Hijmans van den Bergh
Harmen Geerts en Leone Menne
Job van Dooren en Mart Visser 
De heer en mevrouw A. Beerkens-Sandberg
Frans en Willeke Koffrie
Jac Veeger en Cintha van Heeswijck
Kasper en Hiltje van Griensven
Van der Pauw/De Koning
De heer en mevrouw Grobbe
Chris en Monique Vogelzang-de Roij 
Jan Hendrik Siemssen
Sander en Juliette Nieuwland
Familie Meerstadt
Jan Willem en Louise Gunning-Schepers
Drs. F.H. Fentener van Vlissingen
Hugo en Mathilde van der Goes-Doeksen
Richard Bruens en Angelique de Vlaming
Jan Jaap en Anne Snel
Alex en Caroline Wynaendts-André de la Porte
Marcel en Hilde-Marie Spaans-Kok
Leonhard Degle en Barbara Lehne-Degle
Fred en Maria Lachotzki-Meyer
De heer en mevrouw Vet-Beerkens
Reinout en Minke van Riel-de Smit
Pim en Annediek van der Velden
Maarten de Gruyter
Marco en Birgit van Kalleveen
Frank Kroes en Rosalie Troost 
Lodewijk en Sylvia Siertsema
J.C.M. Vogten
Marjolijn van Oordt / Capita
Frank en Laurence Haffmans-Monchamp
C.P.J.M. van Houten-Merkelbach
Quirijn en Willien Korthals Altes-Prins
Chris en Marlene de Ruyter van Steveninck-Sybrandy
Chiel en Simone Ruiter
Jeroen Hegge en Inez Hegge-van Dijk
De heer en mevrouw W-J.C. Stevens
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3.5. Platform voor Ambassadeurs  
uit het Notariaat voor  

Het Concertgebouw Fonds

Mevrouw M. Oudeman en de heer J. Grobben 
Maurice en Margriet Bronckers
Jeroen Rijpkema en Mayke Smits
Pieter Paul Gerretschen en Patrizia Restivo
Martijn Schreurs en Anna Kotzeva
H.J. Wateler en C. Looij
Geert en Marja Raaijmakers
Nikolai en Vicky Pronk
Anita Nijboer
Ingrid en Maarten Hulshoff
Herman en Lemke Huidink
Michiel en Heleen Peters-de Boer
Alexander Noomen en Laura Pinilla Ariza  
Huib Kurstjens en Joyce Martens
Frederik en Aleid van Beuningen-Hamming
Herjan en Marijke Coelingh Bennink-de Boer
David en Dorien de Buck-ter Haar
Xeno en Carolien Grimmelt-Ebberink
Pauline en Kristiaan Verheijen-Dop
Catherine van der Heyde en Michiel Moolenaar
Leen en Wendy Menken-Verburg 
Bert Habets en Maria José Cintas Cano
Leo en Christine Schroeder-Wintgens 
Joost Deen en Remke Westerhof
Arie en Alison Jongejan-Cheevers
Joseph en Claartje de Gruyter
Saskia en Paul Laseur
Henk en Emmeline Mulder
Martijn en Marije Arlman-Hulsinga
Eelco van der Stok en Sophie Koole
De Heer en Mevrouw Van der Does de Willebois-Hugenholtz
Martin en Malou Danoesastro-Koperdraat
André en Nynke Haardt-Bloys van Treslong
Monika Milz en Frits van Deest
Hans en Manuschka de Haan-Koelega
Jonathan Greenwood en Marieke Bax 
Koos en Marleen Rasser
Petra Koselka en Eric Beele
Bert en Astrid Koorn-Eggink
Jeroen en Juliette Bakker-van der Drift
Frederik Laumans en Giovanna Marcucci
Hessel de Jong en Fieke Hagen 
Wilco Jiskoot en Alexandra Schaapveld

En begunstigers die anoniem wensen te blijven.

Doelstelling van het platform is meer bekendheid te geven aan Het Concertgebouw Fonds 
en de rol die particulieren daarbij door middel van schenkingen en legaten kunnen spelen. 
Het platform is thans als volgt samengesteld: 

Mr. Hans Borren, Mr. M.J. Meijer c.s., voorzitter
Mr. Bas Boeser, Smith Boeser Van Grafhorst Notarissen
Mr. Jos Hamans, HamansBlocks
Mr. Ina Houwing, Houwing Van Beek Notarissen
Mr. Pieternel Kouwenhoven, Loyens & Loeff N.V.
Mr. Monique Laenen, DLA Piper
Mr. Saskia Laseur- Eelman, Van Doorne
Mr. René Meyer
Mr. Pieter van Onzenoort, Greenille Advocaten & Notaris B.V.
Mr. Xander Stuijt, Krans Helmig Stuijt Netwerk Notarissen
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Mr. Aart Veldhuizen, Veldhuizen Beens en van de Castel Notarissen
Mr. Arend Woortmann, Woortmann c.s. notarissen en estateplanners
Mr. Jaap van Zaane, Notariskantoor Van Zaane

Het bestuur dankt de leden van het platform voor hun betrokkenheid bij  
Het Concertgebouw en Het Concertgebouw Fonds. 
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Vanaf de oprichting van Het Concertgebouw Fonds tot 2008 heeft het bestuur zich 
voornamelijk gewijd aan het bewerkstelligen van draagvlak voor de organisatie binnen  
de instituties van Het Concertgebouw. Besloten werd om een begin te maken met de 
werving van gelden in een nauwe kring van mogelijke begunstigers in de directe omgeving 
van betrokkenen bij en rond Het Concertgebouw. Voorts is aandacht besteed aan het 
opbouwen van een infrastructuur voor het fonds. Nadat deze fase is afgesloten werden de 
concrete doelstellingen van het fonds voor de langere termijn geformuleerd. Het bestuur 
streeft ernaar te voorzien in de noodzakelijke behoefte op het gebied van groot onderhoud 
van het monument, om Het Concertgebouw tot in lengte van jaren in stand te houden.  
Het bestuur streeft er daarnaast naar muziekeducatie mogelijk te blijven maken. Het vormen 
van een endowment dat op termijn een belangrijke bijdrage kan leveren aan een veilige 
toekomst van het gebouw, is een zeer belangrijk onderdeel daarvan. Het tot stand doen 
komen van Fondsen op Naam, door schenkingen of legaten, speelt daarbinnen – naar 
verwachting – een stimulerende rol. Het vergroten van de zichtbaarheid van het fonds en 
het nadrukkelijker communiceren van nut en noodzaak blijven belangrijke aandachtspunten. 
Het fonds zal zich de komende periode steeds nadrukkelijker profileren als het fonds dat 
zich inzet voor een uniek particulier initiatief van wereldklasse, Het Concertgebouw.

Burgers en particuliere fondsen spelen sinds de oprichting in 1888 en bij het in stand houden 
van Het Concertgebouw de hoofdrol. Het fonds wil de komende periode de betrokkenheid 
en verantwoordelijkheid die de particuliere sector heeft bij de instandhouding van een van 
de mooiste concertzalen ter wereld nadrukkelijk over het voetlicht brengen. De verbonden-
heid van muziekliefhebbers die nu reeds een relatie met Het Concertgebouw Fonds hebben, 
krijgt de komende tijd extra aandacht. Juist het behouden van deze relatie is van cruciaal 
belang. Het op een positieve manier verbinden van de Jubileumaandeelhouders, een grote 
groep nieuwe begunstigers, aan Het Concertgebouw en aan het fonds is de komende  
jaren dan ook een belangrijk onderdeel van het fondsenwervingsbeleid. Daarnaast zal  
extra aandacht worden gegeven aan het bekendmaken van het nalatenschapsprogramma. 
In dat verband wordt in overleg met de Vereniging Vrienden van gebouw en orkest ook 
gekeken naar de mogelijkheden de Vrienden meer te betrekken bij de activiteiten van  
Het Concertgebouw Fonds. 

Het fonds zal de komende jaren de plannen van Het Concertgebouw op het terrein van 
renovatie en educatie zoveel mogelijk blijven steunen door het jaarlijks toekennen van 
bijdragen. Uitgangspunt voor de renovatiebijdragen vormen de afgewogen voorstellen 
zoals die door de directie van Het Concertgebouw NV worden opgesteld. Sinds de 
oprichting van het fonds werden bijdragen ter beschikking gesteld voor de uitvoering van 
het zogenoemde Masterplan. Zo heeft het fonds zijn toezeggingen kunnen nakomen 
omtrent de gehele renovatie van de Grote tot de Kleine Zaal, van Solistenfoyer tot 
Dirigentenfoyer, van de toiletten tot de Antichambre, van de Koninklijke Ontvangkamer  
tot het Entreegebied. De komende jaren wordt een bijdrage voorzien voor noodzakelijk 
groot onderhoud en het opknappen van de loge in de Grote Zaal.

Ook de komende jaren zal het fonds met plezier bijdragen aan noodzakelijke renovatie-
projecten. Daardoor blijft het gebouw in goede conditie en komt Het Concertgebouw 
tegemoet aan de wensen van het moderne publiek.
Het fonds zal eveneens, zo mogelijk, bijdragen ter beschikking blijven stellen om het 
lopende educatieprogramma van Het Concertgebouw te financieren. Voorts zal het  
fonds bijdragen aan programmeringsactiviteiten (zie ook 4.2) vanuit de middelen die 
daartoe zijn bestemd. 

Het Concertgebouw Fonds wil de komende jaren de vermogensopbouw verder ontwikkelen. 
Het bestuur stelt zich ten doel om een blijvend endowment (stamvermogen) op te bouwen. 
Alleen structurele eigen middelen maken het mogelijk om gericht beleid op het gebied van 
renovatie en educatie duurzaam uit te voeren en het gebouw te verzekeren van een veilige 
toekomst.
Om de noodzakelijke voorzieningen ten behoeve van het gebouw te kunnen treffen en om 
het muziekeducatieprogramma ook voor volgende generaties schoolkinderen te kunnen 
ontwikkelen, is een substantieel stamvermogen noodzakelijk. Binnen de termijn van één 
generatie (25 jaar) streeft het bestuur sinds 2010 na een vermogen van € 50 miljoen op te 

4.1. Financiering lopende projecten 
Het Concertgebouw NV

4.2. Endowment

4. MEERJARENBELEID 
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4.3. Wervingsstrategie 

4.4. Kostenontwikkeling 

bouwen en zo het voortbestaan van Het Concertgebouw veilig te stellen. Eind 2013 was 
ruim € 16 miljoen bijeengebracht. Met de Jubileumaandelenemissie werd een belangrijk 
deel van dat vermogen verzameld. 
 
De oorspronkelijke doelstelling om ter gelegenheid van het jubileum een vermogen van  
€ 10 miljoen bijeen te brengen werd ruimschoots overtroffen.

Het doel van het endowment is om een permanent vermogen op te bouwen, waarvan de 
vruchten aangewend worden voor bovengenoemde doelstellingen. Het bestuur kan 
besluiten om in zeer bijzondere omstandigheden het endowment zelf aan te spreken.  
In dat geval kan het fonds geen uitkeringen meer doen vanuit het door particulieren 
geschonken vermogen totdat het stamvermogen volledig is aangevuld.
In 2008 besloot het bestuur jaarlijks 10% van de schenkingen van particulieren toe te 
voegen aan het endowment, om op die manier een deel van de inkomsten te bestemmen 
voor het veiligstellen van de toekomst van Het Concertgebouw. Het vermogen van het 
endowment groeide in het verslagjaar door intrest, schenkingen en enkele legaten.  
Een separate vermogenscomponent binnen het endowment is afkomstig vanuit voorheen 
de Stichting Steun Het Concertgebouw. De bestemming van dit vermogen is ongewijzigd; 
de middelen die daaruit voortkomen worden benut om programmeringsactiviteiten te 
bekostigen. 

De komende jaren wil het bestuur een tweesporenbeleid voeren voor wat betreft de werving 
van gelden voor de doelstellingen. Er zal structureel geworven worden ten behoeve van de 
(nog) lopende projecten van Het Concertgebouw NV. Daarnaast zal het fonds uitdrukkelijk 
gelden werven voor de opbouw van het endowment. Aan de potentiële schenker wordt de 
keuze gelaten om te bepalen voor welke doelstelling de bijdrage wordt bestemd. Hij of zij 
kan aangeven of de bijdrage ten goede moet komen aan de lopende projecten of dat deze 
is bestemd het endowment.
De inkomsten worden voornamelijk verkregen door werving onder vermogende particulieren 
en particuliere organisaties (waaronder fondsen). Daarbij kiest het bestuur voor een 
individuele, zeer persoonlijke benadering. Naast de werving van nieuwe begunstigers wordt 
in toenemende mate aandacht gegeven aan het behouden van reeds verbonden donateurs. 
De werving van het fonds is in hoofdzaak gericht op het verkrijgen van schenkingen boven 
€ 20.000. De daarmee gepaard gaande kleinschaligheid garandeert een grote mate van 
persoonlijke betrokkenheid. Die kleinschaligheid komt ook terug bij het Fonds voor de 
Kleine Zaal en is ook daar kenmerkend voor de activiteiten van Het Concertgebouw Fonds. 

La Suite, het nalatenschapsprogramma van het fonds, krijgt de komende tijd veel aandacht. 
Juist omdat het bestuur ervan overtuigd is dat het voor veel muziekliefhebbers erg 
bevredigend is, na jaren van veel luisterplezier, op die manier te kunnen bijdragen aan de 
toekomst van het gebouw en zijn muziek. Ten aanzien van nalatenschappen zal het bestuur 
vanzelfsprekend altijd de wens van de erflater uitvoeren. Indien in dit verband door de 
erflater of legataris geen keuze is gemaakt voor een bepaalde doelstelling, zal het bestuur 
het vermogen toevoegen aan het endowment.

Het werven van nalatenschappen krijgt gestalte door deze mogelijkheid stelselmatig  
onder de aandacht te brengen van concertbezoekers, Vrienden van gebouw en orkest, 
Kringleden, Aandeelhouders en ten slotte de begunstigers van het Fonds voor de Kleine 
Zaal. Ook samenwerking met adviseurs, zoals estate planners, fiscaal adviseurs en het 
opgerichte Platform voor Ambassadeurs uit het Notariaat voor Het Concertgebouw Fonds, 
speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van het nalatenschapsprogramma. Voor een 
overzicht van participerende notarissen zie pagina 42.

Het bestuur streeft naar minimale kosten en brengt zelf geen kosten in rekening.  
Het Concertgebouw NV ondersteunt het fonds met organisatorische diensten. Vanwege de 
verviervoudiging van het aantal begunstigers door de Jubileumemissie en de toename van 
het aantal Brahms- en Mahlerleden stijgen de jaarlijkse kosten. Bovendien is ook het aantal 
wervende activiteiten toegenomen, zoals diners en concerten en andersoortige activiteiten 
voor La Suite en de begunstigers van het Fonds voor de Kleine Zaal. Binnen de totale kosten 
wordt het belangrijkste deel besteed aan een aspect dat geheel binnen de doelstelling valt: 



46

4.5. Beleggingsbeleid 

de aankoop van concertkaarten uit het aanbod van de Eigen Programmering van  
Het Concertgebouw. De belangrijkste manier om donateurs voor te lichten en te  
blijven betrekken bij de activiteiten is hen deelgenoot te maken van de muziek. 

Het fonds voert een risicomijdend beleggingsbeleid. Het bestuur zal de komende jaren 
onderscheid blijven maken tussen enerzijds de gelden die bedoeld zijn ter financiering  
van de lopende projecten en daarom slechts voor korte of middellange termijn tot het 
vermogen van het fonds zullen behoren, en anderzijds de middelen die moeten worden 
gerekend tot het endowment en dus voor lange termijn worden toegevoegd aan het eigen 
vermogen.
Middelen die dienen ter financiering van de lopende projecten worden in principe als 
liquiditeiten aangehouden, dan wel in de vorm van producten als spaarrekeningen of 
deposito’s.
Middelen die voor langere termijn respectievelijk permanent aan het fonds ter beschikking 
zijn gesteld, kunnen met een ‘langere horizon’ worden belegd. Daarbij dient de volgende 
verhouding in acht te worden genomen. Circa 25% van dergelijk vermogen kan in 
beursgenoteerde aandelen of aandelenfondsen worden belegd. Ten minste 75% dient  
in vastrentende waarden en/of liquiditeitsfondsen te worden belegd. Afhankelijk van  
de ontwikkelingen op de financiële markten kan het bestuur besluiten tot aanpassing  
van dit beleid.
Het bestuur van het fonds wordt ondersteund met advies vanuit de Beleggings-
adviescommissie. Deze commissie adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd.  
In verband met de aanwas van het endowment de komende jaren is het advies van  
de Belegginsadviescommissie van groot belang.
In het verslagjaar werd de commissie viermaal om advies gevraagd. De Beleggings-
adviescommissie was als volgt samengesteld: Jan Kalff (voorzitter), Herman Hintzen, 
Michiel Lap en Sarah Russell.
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5.1. Verwachtingen boekjaar 2014

5.2. Begroting 2014

BATEN

LASTEN
Besteed aan doelstellingen

Werving baten

Beheer en administratie 

Som der lasten

Resultaat voor belastingen

Resultaat

Toevoeging/onttrekking aan

5. VOORUITBLIK 2014

Gedurende de komende periode wil het bestuur de fondsenwerving met kracht voortzetten. 
Daarbij zal het bestuur kunnen wijzen op de resultaten die Het Concertgebouw nu reeds 
boekt met het renovatieprogramma en de uitvoering van de educatieplannen.
In lijn met de werkwijze tot nu toe zal het bestuur daarbij met name particulieren en 
particuliere instellingen trachten te bewegen om aan deze doelstellingen een bijdrage  
te leveren. Het draagvlak dat verbonden is aan de nieuwe Aandeelhouders zal daarbij  
op termijn ook een belangrijke rol kunnen spelen. 
De komende jaren is het meerjarig onderhoudsplan van Het Concertgebouw aan de orde. 
Een gebouw dat zó intensief wordt gebruikt, is aan serieuze slijtage onderhevig. Op termijn 
staat onder meer het schilderen van de Grote en de Kleine Zaal weer op het programma.
De bijdragen aan het fonds kunnen bestaan uit incidentele en periodieke giften, maar ook 
uit toezeggingen voor de langere termijn in de vorm van erfstellingen en legaten. Of uit  
het overdragen van vermogen met behoud van vruchtgebruik. In 2014 zal het fonds  
extra aandacht besteden aan juist deze voor de schenker zo aantrekkelijke mogelijkheid. 
Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om in 2014 een bedrag ter hoogte van minimaal  
€ 1.400.000 te verwerven aan nieuwe toezeggingen van particulieren en/of particuliere 
fondsen. Steeds meer nadruk zal worden gelegd op de mogelijkheid bij te dragen aan  
het op de toekomst gerichte endowment. De rol van legaten en vermogenscomponenten 
die onder voorwaarden worden overgedragen neemt bij dit onderdeel van het financiële 
draagvlak naar verwachting van het bestuur de komende jaren sterk toe.

  Begroting 2014  Realisatie 2013    
  €  €
Baten uit eigen fondsenwerving  3.773.900  3.883.589
Baten uit acties van derden  500.000  1.090.000
Rentebaten en baten uit beleggingen  404.242  396.485
     
Som der baten  4.678.142  5.370.074    

Bijdrage Renovatieprojecten  980.000  440.000
Bijdrage Educatieprojecten  500.000  500.000
Bijdrage Participatie  160.000  259.000
Bijdrage Tracks  60.000  60.000
Bijdrage Jubileum 2013  0  975.200
Bijdrage Compositie-opdracht  30.000  75.516
Bijdrage Kleine Zaal  0  10.000
Bijdrage uit vruchtgebruik Endowment  75.000  70.000
Bijdrage Programmering & exploitatie  700.000  100.000
     
Totaal bijdragen  2.505.000  2.489.716    

     
Kosten eigen fondsenwerving  24.500  30.429    

     
Beheer en administratie  30.750  32.687    

     
  2.560.250  2.552.832    

    
  2.117.892  2.817.242

Belastingen  0  0
     
   2.117.892  2.817.242     

Endowment  1.704.815  1.811.386
Bestemmingsfondsen  413.077  1.005.856
     
  2.117.892  2.817.242    
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Van de begrote baten voor 2014 is per ultimo 2013 reeds € 3.993.900 toegezegd,  
waarvan € 1.278.900 betrekking heeft op schenkingen gerelateerd aan de jubileum-
aandelen. De begrote besteding aan doelstellingen betreffen voor het grootste  
deel aan renovatieprojecten gerelateerde kosten zoals voor ledverlichting,  
een duurzame klimaatinstallatie in het Grote Zaal-gebied, vervanging hijsinstallatie  
in de Grote Zaal alsmede een bijdrage aan educatie en programmering & exploitatie  
van Het Concertgebouw NV. 

Het Bestuur,
Amsterdam, 15 april 2014

Karel Vuursteen, voorzitter
Jan Willem Baud
Mirjam de Blécourt-Wouterse
Volkert Doeksen
Véronique van Doorne-Pauwels
Harm van Esch
Ferdinand Grapperhaus
Lex Kloosterman, penningmeester 
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Stichting Het Concertgebouw Fonds

J a a r r e k e n i n g  2 0 1 3
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6.1. Balans per 31 december 2013  
(na bestemming resultaat)

ACTIVA

Vlottende activa

PASSIVA

Reserves en Fondsen

Kortlopende schulden

6.2. Staat van baten en lasten  
over het boekjaar 2013

BATEN

Som der baten

LASTEN
Besteed aan doelstellingen

Werving baten

Beheer en administratie

Som der lasten

Resultaat voor belastingen

Resultaat

6. JAARREKENING

  31-dec-13  31-dec-12   

 € € € €

Vorderingen en overlopende activa (1)  1.040.881  691.808

Effecten (2)  5.136.205  2.201.955

Liquide middelen (3)  14.099.778  15.254.374
     
   20.276.864  18.148.137     

 (4)    
Endowment  11.924.367  10.112.981

-Fondsen
Bestemmingsfondsen  8.287.720  7.281.864    

   20.212.087  17.394.845

 (5)  64.777  753.292     

   20.276.864  18.148.137     

  Werkelijk Begroot Werkelijk
  2013 2013 2012    

  € € €
Baten uit eigen fondsenwerving (6) 3.883.589 2.874.150 4.937.177
Baten uit acties van derden (7) 1.090.000 500.000 6.462.706
Rentebaten en baten uit beleggingen (8) 396.485 315.000 246.021
    
  5.370.074 3.689.150 11.645.904    

    
Totaal bijdragen (9) 2.489.716 2.112.000 2.580.380    

    
Kosten werving baten (10) 30.429 24.000 223.207    

    
Kosten beheer en administratie (10) 32.687 30.500 22.384    

    
  2.552.832 2.166.500 2.825.971    

    
  2.817.242 1.522.650 8.819.933

Belastingen (13) 0 0 0
    
   2.817.242 1.522.650 8.819.933    
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Toevoeging/onttrekking aan:

Op basis van de lasten binnen het fonds

Op basis van de lasten binnen het fonds en  
gerelateerde kosten van Het Concertgebouw NV

6.3. Kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten

Mutatie geldmiddelen

Geldmiddelen per 31 december

Toelichting op de kasstroom

Bestemmingsreserve: endowment (4) 1.811.386 1.704.815 7.875.287
Bestemmingsfondsen (4) 1.005.856 (182.165) 944.646
    
  2.817.242 1.522.650 8.819.933    

  Werkelijk Begroot Werkelijk
Kengetallen  2013 2013 2012    

Bestedingspercentage baten  46,4% 57,2% 22,2%
Bestedingspercentage lasten  97,5% 97,5% 91,3%
Percentage eigen fondsenwerving  0,8% 0,8% 4,5%
Percentage beheer en administratie  1,3%  1,4%  0,8%    

  Werkelijk Begroot Werkelijk
Kengetallen  2013 2013 2012    

Bestedingspercentage baten  56,5% 68,6% 27,3%
Bestedingspercentage lasten  82,0% 83,4% 81,0%
Percentage eigen fondsenwerving  5,9% 12,1% 10,7%
Percentage beheer en administratie  3,6%  3,3%  2,6%    

  2013  2012  

 € € € €
Resultaat uit activiteiten   2.420.757  8.573.912

Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen (349.073)  (121.145)
Effecten (2.934.250)  (2.110.736)
Kortlopende schulden (688.515)  (927.343)   

  (3.971.838)  (3.159.224)

Financiële baten  396.485  246.021
    
Kasstroom uit operationele activiteiten  (1.154.596)  5.660.709

    
Toename/(afname) geldmiddelen  (1.154.596)  5.660.709    

Geldmiddelen per 1 januari  15.254.374  9.593.665
Toename/(Afname) geldmiddelen  (1.154.596)  5.660.709
    
  14.099.778  15.254.374    

Het kasstroomoverzicht is gebaseerd op de indirecte methode. 
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6.4. Toelichting op de balans  
per 31 december 2013 en de staat  

van baten en lasten per 2012
Algemeen

Vestigingsplaats

Activiteiten

Schenkings- en successierecht

Grondslagen van waardering en  
van bepaling van het resultaat

Algemeen

Vergelijking met het voorgaande jaar

Activa en passiva

Effecten

Reserves en Fondsen 

Endowment 

Bestemmingsreserve 

Bestemmingsfonds 

De statutaire vestigingsplaats van de Stichting Het Concertgebouw Fonds (het fonds) is te 
Amsterdam per adres Concertgebouwplein 10, 1071 LN.

Het fonds werft gelden voor projecten die gericht zijn op de toekomst van Het Concertgebouw 
in de breedste zin des woords. Het draagt bij aan de financiering van de renovatie-  
en restauratiewerken die nodig zijn om dit belangrijke culturele erfgoed te bewaren. 
Op den duur wil het fonds in staat zijn om uit de inkomsten van het op te bouwen 
bestemmings vermogen belangrijke uitkeringen te doen ten behoeve van de instand-
houding en ontwikkeling van Het Concertgebouw. 

Ook ondersteunt het fonds projecten voor de jeugd, zoals het educatieprogramma  
van Het Concertgebouw dat schoolkinderen laat kennismaken met de concertzaal  
en de muziek. De eigen educatieafdeling van Het Concertgebouw organiseert speciale 
programma’s gericht op de schoolgaande jeugd. 

Het fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling 
in de zin van artikel 6.33 eerste onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (ANBI). 
Deze ANBI-status is van belang om schenkingen en erfenissen belastingvrij te kunnen 
ontvangen. Bovendien kan het fonds zelf belastingvrij schenken aan Het Concertgebouw NV. 
Dit betekent dat de volle 100% van de donaties zonder belastingdruk kan worden aangewend 
ten behoeve van restauratie en muziekeducatie.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen 
aanvaarde verslaggevingregels, alsmede Richtlijn 650 ‘Verslaggeving Fondsenwervende 
Instellingen’.

Het toegepaste systeem van waarderingsgrondslagen en van resultaatbepaling is 
ongewijzigd ten opzichte van de vorige verslagperiode.

Voor zover hierna niet anders is vermeld, zijn de posten in de balans opgenomen tegen de 
nominale waarde.

De op de beurs genoteerde beleggingen worden gewaardeerd tegen de beurswaarde per 
balansdatum. Deze beurs- of marktwaarde kan verschillen van de oorspronkelijke 
aanschafwaarde. Zowel gerealiseerde als niet-gerealiseerde waardeveranderingen worden 
verantwoord in de staat van baten en lasten.  

Het eigen vermogen van de stichting wordt ingedeeld in reserves en fondsen.  

Deze reserve bij Het Concertgebouw Fonds kent een specifiek karakter. Het bestuur  
stelt zich ten doel om een blijvend endowment op te bouwen, om de noodzakelijke 
voorzieningen ten behoeve van Het Concertgebouw te kunnen treffen en om het 
muziekeducatieprogramma blijvend te kunnen ontwikkelen. Het doel van het  
endowment is om een permanent vermogen op te bouwen, waarvan de vruchten  
worden aangewend voor genoemde doelstellingen. Het bestuur kan besluiten om in 
bijzondere omstandigheden het endowment aan te spreken. In dat geval kan het  
fonds geen uitkeringen meer doen totdat het stamvermogen volledig is aangevuld.  
Het streefvermogen bedraagt € 50 miljoen.  

Het bestuur van een fondsenwervende instelling heeft een deel van de reserves 
afgezonderd voor een speciaal doel.  

Door derden is aan een deel van de middelen een specifieke besteding gegeven.  
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Resultaatbepaling

Nalatenschappen en legaten 

Aandeel in acties van derden 

6.5. Toelichting op de balans  
per 31 december 2013

(1) Vorderingen en overlopende activa

(2) Effecten

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten. De baten 
bestaan uit de opbrengsten uit hoofde van lijfrentedonaties, donaties van fondsen en 
instellingen, incidentele giften en interest. 
De lijfrentedonaties worden als baten verantwoord in het financiële jaar waarvan het 
beginjaar gelijk is aan het fiscale jaar. Legaten worden opgenomen in het boekjaar waarin 
de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. De lasten worden verantwoord in het 
jaar waarop ze betrekking hebben. 

Baten uit nalatenschappen en legaten worden opgenomen in het jaar dat deze betrouw baar 
kunnen worden vastgesteld. Dit wordt op basis van individuele beoordeling bepaald.  
Gezien het karakter van nalatenschappen en legaten wordt bij aankondiging aan de 
stichting het volledig aangekondigde bedrag als bate verantwoord. Nalatenschappen belast 
met een vruchtgebruik worden niet als bate verantwoord, maar in de niet uit de balans 
blijkende rechten en verplichtingen toegelicht.  

De inkomsten uit acties van derden worden verantwoord in het jaar van ontvangst van de 
bijdrage. Indien er directe verwervingskosten zijn gemaakt, worden deze verantwoord als 
‘kosten acties derden’.  

De vorderingen en overlopende activa zijn als volgt te specificeren:

   31-dec-13 31-dec-12    

   € €

Vooruitbetaalde kosten   0 5.520
R/C Het Concertgebouw NV   99.543 0
Certificaten Jubileumaandelen in depot   3.500 4.500
Nog te ontvangen bijdragen Jubileumaandelen   13.651 18.837
Nog te ontvangen bijdragen uit toegezegde lijfrenten  295.624 291.731
Nog te ontvangen bijdragen toegezegd door fondsen en instellingen  578.750 359.591
Nog te ontvangen interest   139.813 107.629
Voorziening dubieuze vorderingen   (90.000) (96.000)
    
   1.040.881 691.808    

Alle vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd van korter dan een jaar.

De effecten bestaan uit beleggingen. Het verloop van deze beleggingen gedurende het jaar 
is als volgt weer te geven:

   2013 2012     

    € € 

Balans per 1 januari   2.201.955 91.219
• Aankoop aandelen en obligaties   3.191.407 2.002.939
• Verkoop aandelen en obligaties   (540.555) 0
• Mutatie liquiditeiten   249.906 73.720
• Waardeveranderingen   33.492 34.077
    
Balans per 31 december   5.136.205 2.201.955    
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(3) Liquide middelen

De stand van de beleggingen kan als volgt worden gespecificeerd:

   Aanschafwaarde Ongerealiseerd Beurswaarde
   31-dec-13 resultaat 31-dec-13     

   € € €
Obligaties  
• Looptijd minder dan 5 jaar   3.108.097 11.258 3.119.355
• Looptijd 5 tot 15 jaar   0 0 0 
     
Totaal obligaties   3.108.097 11.258 3.119.355     

   61%  61%
      
     
Totaal aandelen   1.620.065 48.320 1.668.385     

   32%  32%
      
     
Liquiditeiten   348.465 0 348.465     

   7%  7%
      
     
Totaal beleggingen   5.076.627 59.578 5.136.205     

   100%  100%

In 2012 heeft het bestuur een vermogensbeheercontract getekend met de ABN-AMRO. 
Hierbij is gekozen voor een defensief beleggingsbeleid dat is toegelicht op pagina 46 onder  
beleggingsbeleid.

Het saldo liquide middelen is als volgt te specificeren:
   31-dec-13 31-dec-12

 
    

   € €

ABN AMRO Bestuursrekening   178.100 102.375
ABN AMRO Vermogensbeheer rekening   64.514 62.956
ABN AMRO Private Banking Spaarrekening    8.514.845 9.821.706
ABN AMRO Vermogens Spaarrekening    1.000.000 1.000.000
ABN AMRO Spaarrekening extra   2.750.918 2.750.000
ABN AMRO Jubileum Emissierekening   83.215 13.205
Rabobank Verenigingsrekening   3.446 1.197
Rabobank Bedrijfsbonusrekening   4.740 2.935
Rabobank Vermogenssparen   1.500.000 1.500.000
     
   14.099.778 15.254.374     

Het fonds streeft op termijn naar de opbouw van een endowment. Voorts verwacht het 
fonds jaarlijks bij te dragen aan educatieactiviteiten alsook aan het groot onderhoud van  
Het Concertgebouw. In verband hiermede kiest het bestuur voor een beleggingsbeleid  
dat resulteert in een zo groot mogelijke liquiditeit van de ontvangen middelen. Daarnaast 
opteert het bestuur voor een zeer laag risicoprofiel. Door de huidige marktontwikkelingen 
op gelden met een laag risicoprofiel is gekozen voor direct beschikbare liquiditeiten met 
een zo een hoog mogelijke rente. De rentevergoeding op bovenstaande gelden is relatief 
hoog ten opzichte van langere termijn vastgelegde deposito’s. De vermogensspaarrekeningen 
betreffen gelden die vier jaar vastliggen, maar waarvan jaarlijks 25% boetevrij opgenomen 
kan worden. De overige rekeningen zijn ter vrije beschikking.
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(4) Reserves en fondsen

Fondsen

Fondsen op Naam

Het Eigen vermogen per 31 december 2012 bedraagt  € 20.212.087 (2012: € 17.394.845).  
Dit vermogen is als volgt opgebouwd:

  31-dec-12 Dotatie Onttrekking  31-dec-13
   2013 2013     

  € € € €

Endowment  10.112.981 1.811.386 0 11.924.367

     
Totaal Endowment  10.112.981 1.811.386 0 11.924.367     

Vrij (Renovatie en Educatie)  824.466 102.761 (70.000) 857.227
Renovatie  30.363 1.454.626 (440.000) 1.044.989
Educatie & Participatie  3.431.122 842.494 (759.000) 3.514.616
Programmering & exploitatie  1.638.585 894.522 (100.000) 2.433.107
Compositieopdracht  128.598 32.931 (75.516) 86.013
Tracks  110.769 96.525 (60.000) 147.294
Kleine Zaal  54.284 40.268 (10.000) 84.552
Jubileum 2013  1.063.677 31.445 (975.200) 119.922
     
Totaal fondsen  7.281.864 3.495.572  (2.489.716) 8.287.720
     
Totaal Endowment en fondsen  17.394.845 5.306.958 (2.489.716) 20.212.087     

Het fonds heeft in 2013 conform de doelstellingen bijgedragen aan renovatie en  
educatie. In 2012 is een nieuw bestemmingsfonds geformuleerd, zijnde Programmering  
en Exploitatie. Ook dit bestemmingsfonds past binnen de statutaire doelstellingen van  
het fonds.

Binnen de bestemmingsfondsen bestaan de volgende Fondsen op Naam.  
Onderstaand overzicht toont de specifieke dotaties en aanwendingen in 2013. 

 31-dec-12 Dotatie Aanwending 31-dec-13
  2013 2013    

 € € € €

Compositieopdrachten 128.598 32.931 (75.516) 86.013
Kleine zaal 54.284 40.269 (10.000) 84.553
Tracks  110.769 96.525 (60.000) 147.294
Fonds 2186 146.112 79.641 0 225.753
Lucas Boom - Otero 74.317 21.693 (5.000) 91.010
Freek en Hella de Jonge 21.521 20.491 (20.000) 22.012
Laura Dobbenga Fonds 84.461 21.925 0 106.386
Gepkelina Fonds 628.179 14.318 (50.000) 592.497
Wijnberg Fonds 100.000 2.279 0 102.279
Clara Fonds 0 4.000 0 4.000
Marion Ornstein Fonds 0 20.000 0 20.000 
    
Totaal Fondsen op Naam 1.348.241  354.072  (220.516)  1.481.797

 
    

Rente opbrengsten over het openingssaldo zijn opgenomen in de dotatiebedragen.
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(5) Kortlopende schulden 

6.6. Toelichting op de staat van baten 
en lasten over het boekjaar 2013

Kwalitatieve analyse van het resultaat

(6) Baten uit eigen fondsenwerving

(7) Baten uit acties van derden

(9) Rentebaten en baten uit beleggingen

Beleggingen 

   31-dec-13  31-dec-12     
   

€  €
R/C Het Concertgebouw NV   0  674.762
Overige schulden    38.950  47.643
Overlopende passiva   25.827  30.887     

   64.777  753.292     

Voor de schulden zijn geen zekerheden gesteld. De R/C met Het Concertgebouw NV is niet 
rentedragend.
Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. 

De eerste raming voor het jaar 2013, zoals opgenomen is in het jaarverslag 2012,  
betreft een weergave van de reeds toegezegde bijdragen per ultimo 2012. Geen rekening  
is gehouden met eventuele nieuwe toezeggingen. De besteding aan doelstellingen is 
gebaseerd op de eerste aanvraag aan het fonds van Het Concertgebouw betreffende de 
door Het Concertgebouw gewenste uit te voeren renovatie- en educatieactiviteiten.  

   2013  2012     
    

€  €

Baten uit lijfrenten   1.211.650  1.137.650
Baten uit Jubileumemissie   1.314.750  3.106.600
Baten van Fondsen, Instellingen en overigen  1.357.189  692.927     

 
   3.883.589  4.937.177     

Onder de ontvangen bijdrage uit ‘Aandeel acties derden’ worden bijdragen verantwoord 
van nationale loterijen en/of van andere fondsenwervende instellingen.
In 2013 ontving het fonds een totaalbedrag van € 1.098.007 (2012: € 6.462.706). Dit betreft 
de VriendenLoterij (€ 8.007) en de BankGiro Loterij (€ 1.090.000) waarvan € 500.000 is 
toegewezen, in verband met rapportagewijziging aan het boekjaar 2013.

   2013  2012     
    

€  €

Obligatierente   25.181  34.540
Dividend   58.119  51
Gerealiseerd koersresultaat   3.907  9.306
Ongerealiseerd koersresultaat   60.021  (456)
     
Bruto beleggingsresultaat   147.228  43.441     

 
     
Netto-resultaat liquide middelen   249.257  202.580     

 
     
Totaal rentebaten en baten uit beleggingen  396.485  246.021     

De kosten van beleggen zijn verantwoord op de kostenverdeelstaat als kosten werving 
baten en bedragen  € 11.357.
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(9) Besteed aan doelstellingen

(a) Bijdrage renovatieprojecten

(b) Bijdrage Muzikaal Dividend

(10) Werving baten en  
Beheer en administratie

   Werkelijk Begroot Werkelijk
   2013 2013 2012     

   € € €
Bijdrage Renovatieprojecten a  440.000 250.000 1.070.000
Bijdrage Educatieprojecten b.1  500.000 500.000 478.015
Bijdrage Tempel zonder Drempel b.2  259.000 124.000 386.395
Bijdrage Tracks   60.000 60.000 40.000
Bijdrage Jubileum 2013 c  975.200 1.008.000 475.142
Bijdrage Kleine Zaal   10.000 10.000 0
Bijdrage Compositie-opdracht   75.516 90.000 36.000
Bijdrage Muzikaal Dividend c  70.000 70.000 94.828
Bijdrage Programmering & exploitatie   100.000 0 0     

   2.489.716 2.112.000 2.580.380     

In de maand december voorafgaande aan het boekjaar dient Het Concertgebouw NV een 
aanvraag in bij het fonds. Deze aanvraag betreft een raming voor de voorgenomen 
renovaties en de te organiseren educatieactiviteit. De in aanmerking komende projecten 
vormen de grondslag van de begroting. Op het moment dat de aanvraag wordt gedaan,  
is er vaak nog onvoldoende duidelijkheid over de precieze kosten, de benodigde 
vergunningen en de planning wanneer de renovatie in het drukbezette gebouw uitgevoerd 
kan worden. Deze factoren kunnen tot gevolg hebben dat de kosten van de realisatie hoger 
dan wel lager liggen dan de eerste raming of dat projecten uitgesteld worden door 
opgelopen vertraging in de te verkrijgen vergunningen, dan wel de mogelijkheid om een 
goede periode te plannen naast de vele verhuringen. 
De directie van Het Concertgebouw NV  informeert het bestuur in het geval de realisatie 
en/of prognose afwijkt van de begroting. 

Op pagina 20 van het Jaarverslag worden de in het jaar 2013 gerealiseerde renovatie-
projecten toegelicht. Voor desbetreffende projecten heeft Het Concertgebouw NV om een 
bijdrage verzocht. In het hierna volgende overzicht wordt nader gespecificeerd op welke 
wijze het fonds heeft bijgedragen.

 
Realisatie Aangevraagd Bijdrage HCF Overige Exploitatie  

  bij HCF  bijdragen  Het Concert- 
     gebouw NV      

Renovatie / onderhoud 438.871 440.000 440.000 0 -1.129     

Dekkingspercentage van 
de bijdrage in de totale 
projectkosten   100% 0% 0%

De bijdrage voor muzikaal dividend betreft een bijdrage vanuit het fonds voor de kosten die 
gemaakt worden voor de dividendconcerten, waarbij alle aandeelhouders jaarlijks worden 
uitgenodigd. 

De kosten verbonden aan de uitvoering en het beheer van het fonds worden in belangrijke 
mate gedragen door Het Concertgebouw NV. De kosten in 2013 betreffen de wervende 
activiteiten van het fonds en zijn gespecificeerd in de hierna gepresenteerde kosten-
verdeelstaten. De eerste verdeelstaat toont de lasten die direct binnen het fonds vallen.  
De tweede verdeelstaat toont de lasten die binnen het fonds en Het Concertgebouw NV 
vallen, zodat daarmee een totaaloverzicht wordt gegeven.
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KOSTENVERDEELSTAAT OP BASIS VAN DE LASTEN 
BINNEN HET CONCERTGEBOUW FONDS

 Doelstelling Doelstelling Doelstelling Doelstelling Doelstelling  Werving baten Werving baten Werving baten Beheer en Totaal 2013 Begroot 2013 Totaal 2012
          administratie
  Educatie     Eigen fondsen
 Renovatie & Participatie  Jubileum Voorlichting Overig  werving Acties derden Beleggingen             

 440.000 759.000 975.200 70.000 245.516  0 0 0 0 2.489.716 2.112.000 2.580.380
 0 0 0 0 0  19.072 0 0 0 19.072 9.000 202.582
 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0  0 0 0 32.687 32.687 30.500 39.029
 0 0 0 0 0  0 0 11.357 0 11.357 15.000 3.980             

 440.000 759.000 975.200 70.000 245.516  19.072 0 11.357 32.687 2.555.832 2.166.500 2.825.971             

KOSTENVERDEELSTAAT OP BASIS VAN DE LASTEN BINNEN 
HET CONCERTGEBOUW FONDS EN HET CONCERTGEBOUW NV

 Doelstelling Doelstelling Doelstelling Doelstelling Doelstelling  Werving baten Werving baten Werving baten Beheer en Totaal 2013 Begroot 2013 Totaal 2012
          administratie
  Educatie     Eigen fondsen
 Renovatie & Participatie  Jubileum Voorlichting Overig  werving Acties derden Beleggingen             

 440.000 759.000 975.200 70.000 245.516  0 0 0 0 2.489.716 2.112.000 2.580.380
 0 0 0 0 0  64.632 1.409 0 0 66.041 16.000 243.223
 7.256 7.256 7.256 67.265 85.346  108.370 4.354 0 0 287.103 230.500 174.572
 7.133 7.133 7.133 21.398 7.133  34.237 4.280 0 54.209 142.656 127.000 140.092
 0 0 0 0 0  0 0 0 38.105 38.105 30.500 42.116
 0 0 0 0 0  0 0 11.357 0 11.357 15.000 3.980             

 454.389 773.389 989.589 158.663 337.994  207.240 10.042 11.357 92.314 3.034.978 2.531.000 3.184.363             

Bestemming

Bijdragen
Publiciteit en communicatie

Concertbezoek en representatie
Personeelskosten

Kantoor- en algemene kosten
Financiële lasten

Totaal

Bestemming

Bijdragen
Publiciteit en communicatie

Concertbezoek en representatie
Personeelskosten

Kantoor- en algemene kosten
Financiële lasten
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KOSTENVERDEELSTAAT OP BASIS VAN DE LASTEN 
BINNEN HET CONCERTGEBOUW FONDS

 Doelstelling Doelstelling Doelstelling Doelstelling Doelstelling  Werving baten Werving baten Werving baten Beheer en Totaal 2013 Begroot 2013 Totaal 2012
          administratie
  Educatie     Eigen fondsen
 Renovatie & Participatie  Jubileum Voorlichting Overig  werving Acties derden Beleggingen             

 440.000 759.000 975.200 70.000 245.516  0 0 0 0 2.489.716 2.112.000 2.580.380
 0 0 0 0 0  19.072 0 0 0 19.072 9.000 202.582
 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0  0 0 0 32.687 32.687 30.500 39.029
 0 0 0 0 0  0 0 11.357 0 11.357 15.000 3.980             

 440.000 759.000 975.200 70.000 245.516  19.072 0 11.357 32.687 2.555.832 2.166.500 2.825.971             

KOSTENVERDEELSTAAT OP BASIS VAN DE LASTEN BINNEN 
HET CONCERTGEBOUW FONDS EN HET CONCERTGEBOUW NV

 Doelstelling Doelstelling Doelstelling Doelstelling Doelstelling  Werving baten Werving baten Werving baten Beheer en Totaal 2013 Begroot 2013 Totaal 2012
          administratie
  Educatie     Eigen fondsen
 Renovatie & Participatie  Jubileum Voorlichting Overig  werving Acties derden Beleggingen             

 440.000 759.000 975.200 70.000 245.516  0 0 0 0 2.489.716 2.112.000 2.580.380
 0 0 0 0 0  64.632 1.409 0 0 66.041 16.000 243.223
 7.256 7.256 7.256 67.265 85.346  108.370 4.354 0 0 287.103 230.500 174.572
 7.133 7.133 7.133 21.398 7.133  34.237 4.280 0 54.209 142.656 127.000 140.092
 0 0 0 0 0  0 0 0 38.105 38.105 30.500 42.116
 0 0 0 0 0  0 0 11.357 0 11.357 15.000 3.980             

 454.389 773.389 989.589 158.663 337.994  207.240 10.042 11.357 92.314 3.034.978 2.531.000 3.184.363             
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Publiciteit en communicatie

Concertbezoek & representatie

Personeelskosten

Kantoor- en algemene kosten

Financiële lasten

(11) Beloning directie en bestuurders

Bezoldiging directie

Kostentoerekening van de niet-direct toerekenbare kosten wordt als volgt onderbouwd:

Deze kosten betreffen met name wervings- en voorlichtingsbrochures. 

Deze kosten betreffen grotendeels concertkaarten alsmede catering en representatiekosten. 

Deze kosten zijn op basis van geschatte urenbesteding toegerekend aan het onderwerp 
waarop deze betrekking hebben. De personeelskosten van financiën zijn geheel 
toegewezen aan beheer en administratie. Alle personeelskosten betreffen kosten binnen 
Het Concertgebouw NV. Het betreft hier de functies van de directeur, het secretariaat en de 
financiële administratie.  

Deze kosten betreffen de accountantskosten die zijn toegewezen aan beheer en 
administratie. De kosten voor de verwerking van notariële akten zijn toegewezen aan 
werving baten.

Deze kosten betreffen de bank- en beleggingskosten en worden als werving baten 
gepresenteerd. 

De volgende percentages  zijn gebruikt voor de verdeling van de kosten over de 
bestemmingen/doelstellingen.

Bestemming/ Concertbezoek Concert- Personeel Publiciteit &
doelstelling & representatie kaarten  communicatie 

Renovatie 5%  5% 
Educatie & Participatie 5%  5% 
Jubileum 5%  5% 
Voorlichting 17% 30% 15% 
Overig 5% 55% 5% 
Eigen fondsen werving 60% 15% 24% 97%
Acties derden 3%  3% 3%
Beleggingen 0%  0% 
Beheer en administratie   38% 
 100% 100% 100% 100% 

De bestuurders van het fonds genieten geen bezoldiging.
De directeur heeft een aanstelling binnen Het Concertgebouw NV en van haar aanstelling 
van 100%  heeft 60% betrekking op activiteiten binnen Het Concertgebouw Fonds.  
Voor dit aandeel bedragen de werkgeverslasten, inclusief pensioenlasten,  in 2013 € 66.935 
(2012: € 68.140). Voor de overige 40% is de directeur actief als Hoofd Development binnen 
Het Concertgebouw NV.

Naam : Mr. J.M.G. Schuerveld Schrijver
Functie : Algemeen Directeur
Dienstverband :
• Aard (looptijd) : Onbepaald
• Uren : 22,8
• Parttime percentage: 60
• Periode : 01-01-2013 tot en met 31-12-2013 

Bezoldiging    Jaarinkomen   
   

€  
bruto loon/salaris                 50.674 
vakantiegeld                   4.054 
eindejaarsuitkering, 13e/14emnd                        82 
variabel jaarinkomen                  2.400     

Totaal       57.210    
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(12) Werknemers

(13) Belastingen

(14) Niet uit de balans blijkende 
toezeggingen

(14) Niet uit de balans blijkende 
verplichtingen

SV lasten (wg deel)                   5.587 
Pensioenlasten (wg deel)                   4.138    

Totaal bezoldiging 2013       66.935    
 

Totaal bezoldiging 2012       68.140
    

 

Het fonds heeft geen werknemers in dienst. De werknemers die actief zijn voor  
Het Concertgebouw Fonds zijn aangesteld binnen Het Concertgebouw NV en worden  
voor de gerelateerde inzet verantwoord in de kostenverdeelstaat.

Schenkingen en donaties op grond van legaten en andere erfstellingen zijn onbelast. 
Subsidies, sponsoring en overige inkomsten zijn in beginsel belast bij het fonds  
voor zover deze niet worden doorbetaald en worden aangewend voor de restauratie/
renovatie van Het Concertgebouw en/of voor het stimuleren van educatieactiviteiten  
in Het Concertgebouw. De vruchten van het vrije vermogen, voor zover deze niet in het 
kalenderjaar volgend op het verslagjaar worden doorbetaald aan Het Concertgebouw NV, 
worden belast.
In het onderhavige verslagjaar is geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

Aan lijfrenteakten en aankondigingen van fondsen en instellingen heeft het fonds de 
volgende toezeggingen ontvangen:
    
    Totaal   

    €
Voor het jaar 2014    3.993.900
Voor de periode 2015 t/m 2019    7.354.350
Rechten op toekomstige schenkingen    585.000   

    11.933.250     
 

De verplichtingen betreffen aanvragen vanuit Het Concertgebouw NV, die zijn toegezegd 
door het bestuur, op voorwaarde van realisatie conform de gestelde doelstelling van de 
aanvraag.
   Totaal   

    €
Voor het jaar 2014    2.505.000
Voor de periode 2015 t/m 2021    0   

    2.505.000     
 

Het Bestuur, 

Amsterdam, 15 april 2014

Karel Vuursteen, voorzitter
Jan Willem Baud
Mirjam de Blécourt-Wouterse
Volkert Doeksen
Véronique van Doorne-Pauwels
Harm van Esch
Ferdinand Grapperhaus
Lex Kloosterman, penningmeester 
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7.1. Statutaire regeling inzake 
resultaatbestemming

7.2. Resultaatbestemming 

7.3. Gebeurtenissen na balansdatum

7.4. Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant

7. OVERIGE GEGEVENS

Conform de statuten keert het fonds geen resultaat uit, derhalve wordt het exploitatiesaldo 
toegevoegd aan endowment en bestemmingsfondsen.

Het batig saldo van de staat van baten en lasten over 2013 bedraagt € 2.817.242 en is 
gedoteerd aan het endowment en de bestemmingsfondsen:

   
Rekening Begroting Rekening

   2013 2013 2012     
   

€ € €
Endowment  1.811.386 1.704.815 7.875.287
Bestemmingsfondsen  1.005.856 (182.165) 944.646     

  2.817.242 1.522.650 8.819.933     

Met ingang van 2008 wordt conform het bestuursbesluit van de beschikbaar gestelde 
lijfrentes, rekening houdend met de eventuele specifieke bestemming, 10% gedoteerd  
aan het endowment.

Er hebben zich geen significante gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die van 
invloed zijn op de situatie per balansdatum.

De controleverklaring is opgenomen op pagina 65.
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Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant

Aan 

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Verantwoordelijkheid van  
de accountant

Oordeel

Mededeling betreffende het jaarverslag

het bestuur van Stichting Het Concertgebouw Fonds  

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Het Concertgebouw 
Fonds te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 
2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen 
een overzicht van de grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening  
die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming  
met Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de Nederlandse Raad voor de 
Jaarverslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk 
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van 
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands 
recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de 
voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en 
uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-
informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, 
met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van 
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing  
in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe 
beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in  
de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot 
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.  
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen 
voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting 
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt 
is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling 
van het vermogen van Stichting Het Concertgebouw Fonds per 31 december 2013 en van het 
resultaat over 2013 in overeenstemming met Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen 
van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving.

Wij hebben het jaarverslag gelezen teneinde van materieel belang zijnde inconsistenties, 
indien aanwezig, met de gecontroleerde jaarrekening te onderkennen. Op basis van  
het doorlezen van het jaarverslag vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat 
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de informatie in de jaarrekening en dat het 
jaarverslag alle informatie bevat die vereist is volgens Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 
650 ‘Fondsenwervende instellingen’. Wij hebben geen controle- of beoordelings-
werkzaamheden uitgevoerd op de informatie in het jaarverslag. 

Amsterdam, 11 juni 2014
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door: drs. P.C. Dams RA
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Mr. J.M.G. Schuerveld Schrijver

Functie:

Ir. K. Vuursteen
Commissariaten:

Nevenfuncties:

Mr. W.F.C. Stevens
Functie:

Commissariaten: 

Nevenfuncties: 

Mr. A.M. Kloosterman
Functie: 

Nevenfuncties:

Drs. J.W. Baud
Functie:

Commissariaten:
Nevenfuncties:

Mr. M.A. de Blécourt-Wouterse
Functie:

Nevenfuncties:

Mr. G.V.H. Doeksen
Functie:

Commissariaten:
Nevenfuncties:

8.  FUNCTIES EN NEVENFUNCTIES 
DIRECTIE EN BESTUURSLEDEN 
HCF

(directeur)
Directeur Stichting Het Concertgebouw Fonds
Hoofd Development Het Concertgebouw NV

(voorzitter)
Akzo Nobel N.V. (voorzitter)
TomTom NV (voorzitter)
Heineken Holding N.V.
Gesellschafter Ausschuss Henkel A.G., Düsseldorf
Bestuur Grachtenfestival (voorzitter)  
Bestuur Young Pianist Foundation
Bestuur Stichting Administratiekantoor Lauwerecht

(vicevoorzitter en secretaris) – tot november 2013
Advocaat
AZL N.V.
Brit Insurance Holdings B.V.
Holland Casino
De Nederlandse Staatsloterij (vice-voorzitter)
Raad van Toezicht Stichting Diabetes Onderzoek (voorzitter)

(penningmeester)
Directeur Rabobank 
Oude Kerk Amsterdam (penningmeester)
Stichting Zorg en Bijstand (penningmeester)
Quist Outer Circle

Directeur NPM Capital
E-traction (voorzitter)
Nederlands Blazers Ensemble (voorzitter)
Museum Speelklok (voorzitter)
Ubbo Emmius Fonds (voorzitter)
Raad van Advies The Hunger Project
Advisory Council Camunico
Investment Committee d.o.bfoundation

Partner Baker & McKenzie Amsterdam
Comité van Aanbeveling Stichting Female Cancer Foundation. 
Comité van Aanbeveling 40ste Lustrum van Sociëteit ‘Minerva’
Comite van Aanbeveling MasterPeace

Chairman, Managing Director AlpInvest Partners B.V.
Raad van Commissarissen Koninklijke Doeksen B.V.  
Bestuur Stichting Dux 
Algemeen Bestuur Fulbright Center
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Ir. V. van Doorne-Pauwels
Functie:

Mr. H.F.A.R.M. van Esch
Functie:

Nevenfuncties:

Prof. mr. F.B.J. Grapperhaus
Functie:

Nevenfuncties:

Ir. G.-J. Kramer
Commissariaten:

Nevenfuncties:

Partner Bain & Company Netherlands 

Managing Director Russell Reynolds Associates
Co-leader European Board Service 
Raad van Toezicht Stichting Capri Hartrevalidatie

Partner Allen & Overy
Onafhankelijk lid (kroonlid Sociaal Economische Raad
Binnen de SER is de heer Grapperhaus lid van de volgende commissies:
- Commissie Arbeid en Ondernemingsrecht
- Commissie Arbeidsomstandigheden
- Bestuurskamer 
- Toezichtkamer
- Commissie Bevordering Medezeggenschap
- Subcommissie Ontheffingen Structuurwet
- Werkgroep Wet versterking bestuur pensioenfondsen
Wetenschapscommissie Preventie en Gezondheid ZonMw (voorzitter)
Onafhankelijke monitoring commissie governance principe zorgverzekeraars (voorzitter)
Raad van Toezicht Kadaster
Raad van Toezicht Stichting Omroep Ensemble
Redactie tijdschrift Recht en Arbeid
Beroepscommissie Licentiezaken KNVB
Hoogleraar Europees Arbeidsrecht Universiteit Maastricht

tot november 2013
ASM International N.V. (voorzitter)
Damen Shipyards Group (vicevoorzitter)
Fugro N.V.
N.V. Bronwaterleiding Doorn
Energie Beheer Nederland B.V.  
Raad van Toezicht Technische Universiteit Delft (voorzitter)
Bestuur Stichting Preferente Aandelen Arcadis N.V. (voorzitter)
Bestuur Stichting Vrienden Pieterskerk (voorzitter)
Bestuur Amsterdam Sinfonietta (voorzitter)
Bestuur Residentie Orkest (voorzitter)
Dienstenorganisatie Protestante Kerken in Nederland (voorzitter)
Bestuur Pieterskerk Leiden
Bestuur Stichting Beelden aan Zee
Raad van Advies Nieuwe Kerk Amsterdam
Raad van Advies Frans Hals Museum
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9. ROOSTER VAN AFTREDEN

Het Rooster van Aftreden  
per 15 april 2014: Karel Vuursteen 2016

Lex Kloosterman 2015
Jan Willem Baud 2016
Mirjam de Blécourt-Wouterse 2015
Volkert Doeksen 2015
Véronique van Doorne-Pauwels 2015
Harm van Esch 2016
Ferdinand Grapperhaus 2016 
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Foto voorzijde:  Michael Ferron
Foto achterzijde:  Ronald Knapp
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