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JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE 

Omtrent de toestand van Het Concertgebouw N.V. en zijn handelingen in het boekjaar 2019. 
Vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 juni 2020 in Het Concertgebouw te 
Amsterdam. 
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Inleiding 
 
Statutair heeft Het Concertgebouw N.V. de volgende doelstelling: 

 het stichten, in stand houden en exploiteren van een gebouw te Amsterdam, in hoofdzaak geschikt tot 
het geven van concertuitvoeringen; 

 het organiseren van concerten en het zo nodig daartoe in stand houden van een orkest; en 

 het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin met het voorafgaande verband houden en 
daaraan bevorderlijk kunnen zijn, zulks met inbegrip van het deelnemen in, of op andere wijze financieel 
belang verwerven in andere vennootschappen en ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel.  

 
Velen beschouwen Het Concertgebouw als een instituut van wereldklasse vanwege de unieke akoestiek (van 
zowel de Grote als de Kleine Zaal) en de programmering die de wereldtop van de muziek omvat. Het 
Concertgebouw is één van de meest bespeelde concertgebouwen ter wereld: ruim 1.000 evenementen 
waarvan 730 concerten met rond de 745.000 bezoekers in 2019. Het is het podium voor tal van nationale en 
regionale orkesten (waaronder het Concertgebouworkest, het Nederlands Philharmonisch Orkest en het 
Radio Filharmonisch Orkest), ensembles en concertorganisatoren waaronder de NTR ZaterdagMatinee, Plus 
Producties, Stichting Barokconcerten Nederland en Riaskoff Concertmanagement. Ook de internationaal 
meest geliefde orkesten en musici komen jaar op jaar naar Het Concertgebouw vanwege ons enthousiaste 
publiek, de geweldige akoestiek en de bijzondere sfeer.   
 
Ongeveer 55% van het totale aanbod van concerten is Eigen Programmering van de NV, de andere  
45% wordt onder meer door genoemde zaalhuurders georganiseerd. Daarnaast heeft Het Concertgebouw een 
belangrijke functie op het gebied van muziekeducatie en participatie waardoor in 2019 circa 17.500 kinderen  
Het Concertgebouw via de schooldeur konden bezoeken.  
 
Terugblik 2019 
 
Het Concertgebouw heeft als missie mensen te verbinden en verrijken met een sublieme muzikale ervaring.  
 
Van deze missie is onze visie afgeleid: nl.  
 

Het Concertgebouw wil met zijn unieke gebouw, hoogwaardige aanbod en sfeer dé plek zijn om jong en oud te 
verbinden en te verrijken met een sublieme muzikale ervaring. Alle medewerkers zetten zich daarvoor met 
hart en ziel in. We streven ernaar om dagelijks muziekgeschiedenis te schrijven en tot de absolute wereldtop 
van concertzalen te blijven behoren en dat actief uit te dragen. Wij koesteren ons private karakter – we zijn 
verantwoordelijk voor 95% van onze eigen inkomsten – en ons gebouw: wij willen Het Concertgebouw in 
topconditie doorgeven aan volgende generaties. 
 

We hebben de ambitie om in alle opzichten een subliem Concertgebouw te zijn. Gezien de hoge 
verwachtingen van ons publiek streven we onverminderd naar een hoge gemiddelde klanttevredenheid.  
In 2019 hebben de bezoekers aan Het Concertgebouw een gemiddelde klanttevredenheidscore toegekend van 
8.6 (2018: 8.5). 
 
Kerncijfers 
In 2019 heeft Het Concertgebouw 744.933 bezoekers mogen verwelkomen (727.613 in 2018).   
In 2019 bleef de gemiddelde bezettingsgraad nagenoeg gelijk met 78.7% (2018: 78.8%) bij de 686 (2018: 648) 
openbare concerten, waarvoor 655.750 (2018: 643.976) toegangsbewijzen werden verkocht. De 74 (2018: 45) 
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gratis toegankelijke evenementen (waaronder lunchconcerten) werden bezocht door 30.545 (2018: 27.802) 
bezoekers. 
  
De bezettingsgraad bij de Eigen Programmering steeg naar 79.7% (2018: 78.5%). In deze berekeningen 
worden de verkochte stoelen gerelateerd aan de maximale stoelencapaciteit. We kunnen echter lang niet 
altijd alle stoelen verkopen, doordat bijvoorbeeld koorleden plaatsnemen op de podiumstoelen of het orkest 
zoveel ruimte inneemt dat er een podiumuitbouw moet worden geplaatst hetgeen ten koste gaat van het 
aantal te verkopen stoelen. Wanneer we de bezettingspercentages afzetten tegen de werkelijk beschikbare 
capaciteit heeft de Eigen Programmering een bezetting gerealiseerd van 82.0% (2018: 80.4%). 
 
Met het totale aantal activiteiten, bestaande uit concerten, educatie- en commerciële activiteiten bereikten 
we een record, aangezien deze 1.014 bedroeg in 2019 (927 in 2018). 
 
In 2019 is een negatief resultaat gerealiseerd voor Het Concertgebouw N.V. ten bedrage van € (58.016) (2018: 
€ 52.207).  
Het eigen vermogen per ultimo 2019 bedraagt € 1.438.525 (2018: € 1.496.541).  
 
Programmering 
In Het Concertgebouw is de absolute wereldtop van de klassieke muziek te beluisteren, zowel in de Grote - als 
in de Kleine Zaal. Daarnaast worden er jazz- en popconcerten (zowel westers als niet westers), educatie-
programma’s en familieconcerten geprogrammeerd. De programmering in Het Concertgebouw wordt 
verzorgd door Het Concertgebouw zelf (de Eigen Programmering) en externe concertorganisatoren die de 
zalen van Het Concertgebouw huren. 
 
  
Eigen Programmering Het Concertgebouw 
  
Artistiek profiel 
In 2019 vonden er in Het Concertgebouw 760 openbaar toegankelijke concerten plaats, waarvan 392 binnen de 
Eigen Programmering (2018: 350), waaronder 80 kinderconcerten en exclusief 74 gratis concerten.  
De richtinggevende principes waren te herleiden tot: Sterren, Tradities, Actualiteit, Impact en Reliëf (ieder 
seizoen een ander accent). In de Grote - en de Kleine Zaal waren de vaste series terug te vinden:  
de Grote Solisten, Strijkkwartetten, Wereldberoemde Symfonieorkesten, Klassieke Meesterwerken, 
Pianotrio’s, Vocaal 1 en 2 en Het Zondagochtend Concert. Ook vond de eerste editie plaats van de BankGiro 
Loterij Zomerconcerten, de opvolger van de Robeco SummerNights. De niet-klassieke concerten (waaronder 
ook niet-westerse programmering) raken steeds meer verankerd in de programmering. 
 
Keuzeserie 
De Keuzeserie (ingevoerd in seizoen 2017-18) bleek wederom een succes. In seizoen 2019-20 konden 
bezoekers uit ongeveer zestig concerten hun eigen, persoonlijke concertserie opbouwen. Op deze manier sluit  
Het Concertgebouw aan op de groeiende vraag naar meer keuzevrijheid in de samenstelling van de 
concertseries. 
 
 
 
Wereldklasse 
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Ook in 2019 sierde de absolute wereldtop onze Grote en Kleine Zaal. We ontvingen bijzondere dirigenten, 
zoals  Mariss Jansons (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks), Riccardo Chailly (Orchestra 
Filarmonica della Scala), Mirga Gražinytė-Tyla (City of Birmingham Symphony Orchestra), Barbara Hannigan 
(Cappella Amsterdam & LUDWIG), Sir Antonio Pappano (Chamber Orchestra of Europe), Vasily Petrenko 
(Oslo Filharmonisch Orkest), Manfred Honeck (Pittsburgh Symphony Orchestra) en Valery Gergiev (Münchner 
Philharmoniker).  
Het Boedapest Festival Orkest onder leiding van Iván Fischer gaf een weergaloze vertolking van Stravinsky’s 
muziek.  
Het gerenommeerde Borodin Kwartet vervolgde hun eerder gestarte Sjostakovitsj-cyclus, waarin alle 
strijkkwartetten van de Russische componist aan bod kwamen. Op kamermuziekgebied verwelkomden wij 
ook het Cuarteto Casals, het Hagen Kwartet (winnaar van de Concertgebouwprijs 2019), het Artemis Kwartet 
en  
Trio Wanderer. Naast de vaste ensembles bezochten ook een aantal topsolisten de Kleine Zaal met op maat 
gemaakte kamermuziekprogramma’s, waaronder cellist Jean-Guihen Queyras en violiste Patricia 
Kopatchinskaja. Vocalisten zoals mezzosopraan Sarah Connolly, en baritons Simon Keenlyside en Roderick 
Williams traden op in de vocale series in de Kleine Zaal. Ook wereldklasse van Nederlandse bodem was 
aanwezig, onder anderen celliste Quirine Viersen, pianist Ronald Brautigam, violiste Liza Ferschtman en 
mezzosopraan Barbara Kozelj. 
De wereldberoemde Cheb Khaled zorgde voor een swingend feest in de Grote Zaal. Dat gold ook voor het 
concert van de Indiase superster Asha Bhosle, wier muziek meerdere werelddelen en generaties verbindt.  
Tijdens Conversations with Nick Cave kon het publiek vragen stellen aan de Australische zanger en naar zijn 
eigen favoriete nummers luisteren.  
Andere gasten van wereldformaat waren vioolgrootheden zoals Janine Jansen en Leonidas Kavakos; grande 
dames van de zangkunst, waaronder Renée Fleming, Diana Damrau en Cecilia Bartoli; en meesterpianisten als 
Maurizio Pollini. 
 
Nieuw publiek klassiek 
Verder werd in de Grote Zaal de serie Classics at the Movies voortgezet, gericht op een nieuw publiek evenals 
de series Scherpdenkers en TRACKS in de Kleine Zaal. Samen met de Concertvrienden en jongerenvereniging 
Entrée werd gestart met een nieuwe muziekreeks: Klapstuk. Klapstuk is een kamermuziekserie speciaal voor 
jong publiek dat wil kennismaken met klassieke muziek. In een uur tijd laten musici highlights uit het 
kamermuziekrepertoire horen. Iedere editie staat er een instrument of combinatie centraal. Host Eva Cleven 
neemt het publiek bij de hand en geeft samen met de jonge musici uitleg over de stukken. Jonge 
aanstormende en communicatieve musici zoals het Amatis Piano Trio maken deel uit van Klapstuk. Na afloop 
van het concert is er gelegenheid voor een drankje en is er livemuziek in de foyer. 
 
Kleine Zaal 
In 2019 vonden meerdere nieuwe initiatieven plaats in de Kleine Zaal. In de Sonatesalon kozen, speelden en 
duidden topmusici hun meest geliefde sonates. Deze persoonlijke insteek verrijkte de concertervaring en 
verbond het publiek en de musici. De nieuwe reeks verwelkomde in 2019 onder anderen altviolist Amihai 
Grosz en celliste Alisa Weilerstein.  
Het seizoenthema ‘De klank van de stad’ kwam tijdens verschillende avonden terug en werd in de serie ‘Made 
in Amsterdam’ versterkt door een inleiding voorafgaand aan het concert in de Felix de Nobelfoyer. Het concert 
van PRJCT Amsterdam en Maarten Engeltjes stond stil bij de rol van de Amsterdamse muziekuitgever 
Estienne Roger, wiens bedrijf onder andere bladmuziek van Vivaldi en Corelli op de markt bracht. Amsterdam 
Sinfonietta Solisten speelden werk van de Nederlandse componist Sweelinck. 
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De pijlers van de programmering bleven onveranderd: de vaste series bevatten musici van wereldformaat. 
Daarnaast ontstak in 2019 een mooie spotlight: violist Isabelle Faust speelt en cureert in seizoen 2019-20 drie 
Kleine Zaal-concerten. De eerste avond draaide om Schubert. Zo klonk het weinig gespeelde Octet in F. 
 
Gratis lunchconcerten 
Het Concertgebouw organiseert al 44 jaar iedere week (m.u.v. juli en augustus) een gratis lunchconcert in de 
Grote - of de Kleine Zaal. Deze concerten presenteren jong talent – conservatoriumstudenten, 
jeugdensembles, concourswinnaars, orkestacademies, operastudio’s en veelbelovende organisten. Door 
middel van de openbare repetities van het Concertgebouworkest maakte het publiek tevens kennis met het 
symfonisch repertoire.  
De breedte van de lunchconcerten, waarin alle genres en stijlen aan bod komen, geeft nieuw publiek de kans 
muziek te ontdekken en verruimt de blik van de muziekliefhebber. 
  
ATALA-concerten 
Het Concertgebouw wil er zijn voor iedereen. Om die reden is Het Concertgebouw in 2019 doorgegaan met 
het verder verbreden van de programmering gericht op met name publiek met Arabische-, Turkse, Afrikaanse 
en Latijns Amerikaanse wortels (ATALA). In 2019 traden onder meer op The Mystery of the Bulgarian Voices, 
Zara, Dizzy Mandjéku, Alé Kuma, Nass el Ghiwane, het Amsterdams Andalusisch Orkest, de Amsterdam 
Klezmer Band en de vertellers Fadua El Akchaoui en Nasrdin Dchar. 
 
Niet-klassiek - overig 
Traditiegetrouw bevatte ook 2019 weer een breed scala aan jazzconcerten. Peter Beets en The Henk 
Meutgeert New Jazz Orchestra speelden eigen werk. Jazzzangeres Jazzmeia Horn bewees met haar brede 
palet aan kleuren een grote toekomst voor zich te hebben. Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw 
verzorgde meerdere ‘tributes’ aan jazzlegendes. Zo klonk muziek van de Gerry Mulligan Big Band en 
Thelonious Monk. Op het gebied van Nederlandstalige muziek bracht The Kik liederen van Boudewijn de 
Groot. Martijn Fischer zong hits van  
André Hazes. De Grote zaal dreunde en gonsde tijdens de ‘Tribute to’ hiphopgroep N.W.A. Met het jonge 
genre ‘New Classics’ – een voortzetting van minimal music – bereikten we een jong publiek. Naast founding 
father Einaudi speelden bijvoorbeeld Lubomyr Melnyk, Hauschka en Noah Vanden Abeele eigen werk. Tijdens 
het Amsterdam Dance Event (ADE) klonk intieme elektronische muziek van het duo Weval. 
 
BankGiro Loterij ZomeC0ncerten 
De eerste editie van de BankGiro Loterij Zomerconcerten zorgde voor een zinderende zomer. De uitstraling 
van het nieuwe campagnebeeld en de huisstijl sloegen aan en bereikten een grote groep nieuw publiek. Ilse de 
Lange opende de serie en werd daarin bijgestaan door onder andere Song Festival-winnaar Duncan Laurence. 
De zomer zag veel solisten van topniveau zoals mezzosopraan Joyce DiDonato, violist Joshua Bell en gitarist 
Pablo Sáinz Villegas.  
De top van de nationale en internationale jeugdorkesten kwam langs. Het Australian Youth Orchestra,  
het Gustav Mahler Jugendorchester en het European Union Youth Orchestra bewezen tot de absolute 
wereldtop te behoren. Ook indrukwekkend, en zeer gewaardeerd door het publiek, was het eerste concert van 
het Concertgebouworkest Young – een initiatief van het Concertgebouworkest.  
Tim Kliphuis speelde samen met het Nederlands Kamerorkest jazzbewerkingen van Bach en Stravinsky.  
Een concert waar verschillende stijlen elkaar ontmoetten, was Gallowstreet Royale, waarin de brassformatie 
Gallowstreet met orkest Pynarello de Grote Zaal tot danszaal omtoverden. Het Palestine Youth Orchestra liet 
een mix van Westerse klassieke en Arabische muziek horen, wat veel nieuw, jong publiek trok.  
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Ook voor jongeren: het ‘gameconcert’ in de Grote Zaal. Het Nederlands Philharmonisch Orkest speelde de 
inmiddels iconische muziek uit de videospelklassieker Final Fantasy. Voor de oudere jongeren herleefde  
Lucas Hamming & Friends het legendarische concert van The Who in Het Concertgebouw in het roemruchte 
jaar 1969. Het Residentie Orkest Den Haag verzorgde de livemuziek tijdens Star Wars: The Empire Strikes 
Back - Live in Concert, de tweede editie van de nieuwe Star Wars-serie.  
In ‘Met André Kuipers naar de maan’, stonden de astronaut en het Symfonieorkest Vlaanderen stil bij het 
vijftigjarige jubileum van de eerste maanmissie. Een informatief, spannend maar vooral ook feestelijk concert 
waar ook veel kinderen van genoten. De zomer sloot af met violiste Maria Milstein en de Essener 
Philharmoniker. Dit feestelijke concert vol vrolijke en herkenbare melodieën werd gepresenteerd door 
Christiaan Kuyvenhoven. 
 
Het Zondagochtend Concert 
2019 was voor Het Zondagochtend Concert een jubileumjaar: de concertserie bestond vijfentwintig jaar. 
AVROTROS en Het Concertgebouw vierden dit met een feestelijk concert onder leiding van Antony Hermus 
waarin presentator Hans van den Boom in het zonnetje werd gezet. 
Zoals vanouds vormden het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroep Koor de ruggengraat van  
Het Zondagochtend Concert. Met hun bijzondere programma’s wisten ze op een toegankelijke manier 
bekende en minder bekende werken te presenteren zodat het publiek kon kennismaken met Berlioz, Roussel, 
Sibelius en Stravinsky. De aanstaande chef-dirigente van het Radio Filharmonisch Orkest, Karina Canellakis, 
maakte haar opwachting. 
Ander symfonisch repertoire hoorden we van het Antwerp Symphony Orchestra met Elim Chan en toppianist 
Marc Andre Hamelin, en Amsterdam Sinfonietta met het creatieve viooltalent Ray Chen, een concert dat zeer 
populair was op onze livestream. Ook hoorden we topsolisten als Boris Giltburg, Lavinia Meijer, Ronald 
Brautigam en Pablo Ferrández. Toekomstige topsolisten waren er zoals blokfluitiste Lucie Horsch, luitist 
Thomas Dunford en pianist Eric Lu. 
Voor de jonge bezoeker was er het theatrale familieconcert Assepoester. Schrijver en acteur Jacques Vriens en 
de Philharmonie Zuidnederland betoverden de zaal. De tangoliefhebber kwam aan zijn trekken tijdens het 
intieme tangoprogramma van Anna Federova en haar ensemble – een bijzondere ochtend in de Kleine Zaal. 
De serie sloot af met Martin Fröst. Deze klarinettist speelde én dirigeerde Webers Eerste klarinetconcert en 
Beethovens Vierde symfonie in een onvergetelijk concert. 
 
 
Concertgebouworkest, Nederlands Philharmonisch Orkest, Meesterpianisten en andere 
concertorganisatoren  
De vaste bespelers van de Grote Zaal - het Concertgebouworkest, het Nederlands Philharmonisch Orkest, 
Riaskoff Concertmanagement (Meesterpianisten) en de NTR ZaterdagMatinee – vormden ook in 2019 een 
belangrijk deel van het concertaanbod in de Grote Zaal.   
 
Het Concergebouworkest gaf 60 (2018: 78) concerten in de Grote Zaal en 3 concerten in de Kleine Zaal. Na een 
intensief summercamp presenteerde het Concertgebouworkest, dat samengesteld is uit ‘verborgen talenten’ 
uit 27 landen binnen Europa, zich tijdens een concert in de BankGiroLoterij Zomerconcerten.  Conductor 
emeritus Mariss Jansons moest zijn concerten met het Koninklijk Concertgebouworkest op 18 en 19 
september in Amsterdam afzeggen om gezondheidsredenen. Tot eenieders verdriet overleed Mariss Jansons 
op zondag  
1 december, de zesde chef-dirigent van het Concertgebouworkest ( in de periode van sept 2004 tot en met 
seizoen 2014/2015). Met Mariss Jansons’ overlijden verliest Amsterdam een dierbare vriend en een groot 
dirigent. 
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Het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest verzorgden 42 (2018: 38) concerten in 
de Grote Zaal. Een crowdfundingsactie maakte het mede mogelijk dat op 23 en 24 februari de achtste 
symfonie van Mahler (Symphonie der Tausend) kon worden uitgevoerd onder leiding van chef-dirigent Marc 
Albrecht in een uitverkocht Concertgebouw. Diegenen die geen kaartje konden bemachtigen, konden het 
concert volgen op schermen in de NedPho-Koepel.   
Op 2 november dirigeerde Van Zweden Wagners Walküre in de NTR ZaterdagMatinee. Deze uitvoering was 
een memorabel topevenement met een gloedvol spelend Radio Filharmonisch Orkest en een topcast van 
solisten.  
Met Giltburgs’ debuut opende 6 oktober het 33e seizoen van de exclusieve serie Meesterpianisten. Op dertien 
zondagen per jaar tovert Riaskoff Concert Management Het Concertgebouw om tot een klaviertempel: 
gedimd licht, gewijde stilte en toppianisten. De lijst met pianisten die sinds 1987 een – vaak onvergetelijk – 
recital kwamen gaven, bevat inmiddels meer dan honderd namen. Op 3 november trad Danili Trifonov op en 
zorgde opnieuw voor een magische avond, die maar niet ophield.  
Tijdens een concert van Colin Benders  in het Holland Festival verdwenen de grenzen tussen akoestische en 
elektronische muziek.  Door gebruik van modulaire synthesizers en luidsprekers die ruimtelijk werden 
opgesteld op het podium en in de zaal maakte Benders elektronische muziek die niet gewoon stereo klonk, 
maar die de dynamiek en expressiviteit had van een symfonieorkest.  
Op 22 en 29 december vonden Chanoeka concerten plaats; de Joodse gemeenschap kwam samen om de 
Menorah aan te steken en te genieten van een bijzonder concertprogramma.  
 
In totaal hebben wij in 2019 21 nieuwe concertorganisatoren mogen verwelkomen, die gezamenlijk 25 
concerten organiseerden.  
 
Bijzondere verhuringen 
Dit jaar werden er twee benefietavonden in de Grote Zaal georganiseerd. In juni werd er geld opgehaald voor 
de de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) en tijdens het Bio Kindergala in november werd  
€ 1.057.000 opgehaald.  
Dr. Anthony Fauci (aidsonderzoeker en directeur van het National Institute for Allergy and Infectious Diseases 
in Washington DC) gaf op donderdag 14 november 2019 de zesentwintigste Anatomische Les in de Grote Zaal, 
met hieraan voorgaand de jaarlijkse ontvangst van alumni in de Kleine Zaal. 
 
Vrijkaartenbeleid 
Het Concertgebouw hanteert een zeer terughoudend beleid ten aanzien van vrijkaarten bij de Eigen 
Programmering. Slechts voor die concerten, waarvoor een week voorafgaand aan de concertdatum nog ruim 
voldoende kaarten beschikbaar zijn, wordt een beperkt contingent kaarten vrijgegeven voor medewerkers van 
Het Concertgebouw.  
 
Educatie, participatie en familieconcerten  

 
“Een compleet verzorgd uitje, samen naar Het Concertgebouw in de hoofdstad. Mijn man en ik nemen 
ieder jaar alle kleinkinderen mee naar de concerten voor kinderen. Dit is echt iets wat we samen beleven 
en een traditie is in onze familie” - Sonja (73 jaar, oma van heel veel kleinkinderen) 

 
Sinds 2000 organiseert Het Concertgebouw familieconcerten en educatieprogramma’s en opent zo ook haar 
deuren voor een jong publiek. Door middel van muziek wil Het Concertgebouw kinderen verbinden en 
verrijken. De educatieprojecten voor het primair en voortgezet onderwijs laten de kinderen zelf muziek maken 
en meemaken. Het Concertgebouw wil elk kind de mogelijkheid geven om tijdens zijn schooltijd de bijzondere 
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ervaring van een concertbezoek te laten ervaren en de magie van muziek te beleven door te luisteren en mee 
te doen. Naast de schoolprojecten ontvangt Het Concertgebouw tijdens de familieconcerten kinderen van alle 
leeftijden.   
Voor kinderen die een instrument bespelen, organiseert Het Concertgebouw jaarlijks Het Koninklijk 
Concertgebouw Concours, waarbij getalenteerde kinderen de kans krijgen in Het Concertgebouw op te 
treden. 
 
Educatieprojecten: verbinding en verrijking door muziek 
Samen muziek maken, zorgt voor verbinding en een saamhorigheidsgevoel, zowel tijdens de voorbereiding in 
de klas als in de concertzaal. Deze bijzondere ervaring wil Het Concertgebouw alle kinderen meegeven. Door 
de kinderen van het primair onderwijs tijdens het concert actief mee te laten doen met de beste professionals 
op het podium geven we de leerlingen een ervaring mee om nooit te vergeten.  
Tijdens de educatieprojecten wordt de verbeelding van kinderen geprikkeld door hen mee te nemen in het 
verhaal van de muziek. Enerzijds door met de muziek een concreet verhaal te vertellen, anderzijds door de 
kinderen zelf te stimuleren hun eigen verhaal in de muziek te horen. De fantasie van jonge kinderen is groot en 
wordt via de muziek aangewakkerd.  
In de workshops voor het voortgezet onderwijs, voorafgaand aan een concertbezoek, wordt de creativiteit van 
de leerlingen gestimuleerd door ze zelf muziek te laten componeren. Door zelf actief bezig te zijn, ontdekken 
de leerlingen wat muziek voor hen betekent en hoe ze zich via de muziek en daarbij horende expressie kunnen 
uiten. De workshops vormen een verdiepende voorbereiding op het concertbezoek.    
 
Het Concertgebouw wil de kinderen en jongeren laten kennismaken met o.a. klassieke muziek, jazz en 
wereldmuziek, zodat ze op latere leeftijd bewust kunnen kiezen wat deze muziekgenres voor hen betekenen.  
De educatieprojecten zijn altijd van hoog niveau en afgestemd op de doelgroep. De focus ligt op de projecten 
voor het primair onderwijs. De creatieve workshops in combinatie met een regulier concertbezoek worden 
georganiseerd voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. De educatieactiviteiten van 2019 staan onder punt 1 
beschreven.     
 
Participatie 
Tijdens alle projecten doen de kinderen en jongeren zelf actief mee. Dit draagt, in combinatie met de 
luistermomenten tijdens het concert, bij aan de muzikale ervaring en beleving. Voor het primair onderwijs 
wordt er per project lesmateriaal ontwikkeld, zodat de leerkracht in de weken vooraf het materiaal kan 
voorbereiden in de klas. Doordat de leerlingen langere tijd met het project bezig zijn, ontstaat er extra 
diepgang. Daarbij zorgt het samen musiceren in de klas voor sociale cohesie. Bij de projecten voor het 
voortgezet onderwijs zijn de leerlingen actief tijdens een workshop, die bijdraagt aan een actieve 
luisterhouding tijdens het concert.  
Alleen bij het project On stage and backstage, maken de leerlingen geen muziek. Dit project is een kijkje achter 
de schermen bij het Concertgebouworkest (uitleg over dirigeren + repetitiebezoek) en Het Concertgebouw 
(rondleiding).  
De participatieprojecten van Zing en beleef bieden volwassenen de mogelijkheid voor verdieping van de 
concertbeleving, door in de weken voorafgaand aan het concert zelf te zingen en zo actief in aanraking te 
komen met de concertmuziek. In 2019 stonden tijdens twee Zing en beleef-series Bachs’ Johannes Passion en  
Weihnachtsoratorium centraal.  
Familieconcerten 
Niet alleen via de scholen, maar ook via de families komen kinderen naar Het Concertgebouw. Voor ouders en 
grootouders is het een bijzondere gebeurtenis om hun (klein)kinderen de magie van muziek te laten beleven in 
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de bijzondere sfeer van Het Concertgebouw. In de programmering wordt rekening gehouden met een zo 
breed mogelijke doelgroep: via de baby- en peuterconcerten kunnen ouders met hun jongste kinderen naar  
Het Concertgebouw komen. Uiteraard is er voor de oudere kinderen ook een uitgebreid aanbod van 
familieconcerten, steeds speciaal ontwikkeld voor de leeftijd en daarbij passend bij de belevingswereld van de 
kinderen. Onder punt 7 staat meer informatie over de familieconcerten.  
 
 
1. Educatieprojecten in Het Concertgebouw  

 
“Wij (de volwassenen en de kinderen) hebben het als ontzettend leuk, mooi en leerzaam ervaren. De 
kinderen hebben ontzettend genoten en de volgende ochtend in de klas vertelde menig kind dat ze de 
liedjes in bed nog lagen te zingen. Ook zijn er veel ouders komen vertellen dat hun kind het heel erg leuk 
vond”.  
- Leerkracht groep 1-2 na een bezoek aan KleuterSinfonietta 
 

In het kalenderjaar 2019 hebben 17.248 (2018: 17.899) leerlingen, afkomstig uit het primair (14.375) en het 
voortgezet onderwijs (2.873), deelgenomen aan de educatieprojecten die plaatsvonden in Het 
Concertgebouw. De schooldeur diende hierbij letterlijk als toegangsdeur naar Het Concertgebouw. De 
scholieren waren afkomstig uit 361 (2018: 189) scholen in het primair onderwijs en 124 (2018: 110) scholen uit 
het voortgezet onderwijs.  
De kinderen komen uit heel Nederland: 50% van de scholen bevindt zich buiten Amsterdam. 
De educatie-activiteiten zijn in belangrijke mate mogelijk gemaakt door de bijdragen van Het Concertgebouw 
Fonds en diverse andere fondsen. 
 
Educatieprogramma’s primair onderwijs 
De KleuterSinfonietta-voorstellingen voor groep 1-2 - die al vele jaren in samenwerking met Amsterdam 
Sinfonietta worden gegeven - blijven een groot succes. Tijdens de voorstellingen maken de leerlingen op 
speelse wijze kennis met de musici, de strijkinstrumenten en hun klank en de bijbehorende muziek.   
Bij de concerten van Zing met ons mee wordt er door de kinderen uit groep 1-2 extra veel gezongen. In 2019 
heeft de voorstelling Deze vuist op deze vuist plaatsgevonden, waarbij de kinderen liedjes leerden van Harry 
Bannink die deel uitmaken van het Nederlands cultureel erfgoed, zoals de Twips en M’n opa.  
De voorstelling Zeven Sloten voor groep 3-4 is al jaren een groot succes. Via aanstekelijke liedjes binnen het 
thema ‘verhuizen’ ervoeren de leerlingen de gevoelens die bij een verhuizing horen: afscheid nemen van een 
huis en je beste vriend, maar ook nieuwe dingen ontdekken, zoals de spannende geluiden van een nieuw huis.  
Tijdens het concert Waterwerken voor groep 5-6 zongen de kinderen een nieuw geschreven, 
doorgecomponeerd werk van Bob Zimmerman. Voor dit project van groep 5-6 werkten we zoals altijd samen 
met het Nederlands Philharmonisch Orkest en maakten de kinderen zo kennis met het symfonieorkest. Het 
thema ‘water’ stond centraal, een thema dat niet alleen goed in de muziek te verklanken is, maar ook 
mogelijkheid heeft geboden om onderwerpen als de kringloop van het water in het lesmateriaal te verwerken 
en zo vakoverstijgend te werken.  
Het nieuwe project Rhythmix voor groep 7 en 8 was een muzikale belevenis. De mannen van slagwerkgroep 
Percossa zetten samen met Philharmonie Südwestfalen een muzikaal energiek en steeds verrassend concert 
neer. Uiteraard namen de leerlingen hier door middel van bodypercussie en zang zelf ook aan deel en maakten 
ze kennis met de klanken en instrumenten van het symfonieorkest.  
Educatieprogramma’s voortgezet onderwijs 
Tijdens het project Lunchconcert met voorbereidende workshop (voor onderbouw VMBO/HAVO/VWO) werden 
de leerlingen ’s ochtends in Het Concertgebouw zelf creatief uitgedaagd op het gebied van muziek. Ze konden 
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daarbij gebruikmaken van het uitgebreide instrumentarium van Het Concertgebouw. Hun eigen creativiteit 
werd via verschillende opdrachten geprikkeld en natuurlijk was er ook aandacht voor het te bezoeken concert. 
Tijdens het project Workshop met concert (voor bovenbouw HAVO/VWO) gingen leerlingen ‘s middags aan de 
slag met de bouwstenen van een compositie die ze ’s avonds tijdens het concert zouden gaan horen. De 
leerlingen konden voor hun compositie gebruikmaken van het aanwezige instrumentarium of op een eigen 
meegebracht instrument spelen.  
Bij het project On stage backstage (voor bovenbouw HAVO/VWO) woonden leerlingen een repetitie van het 
Concertgebouworkest bij en kregen ze een rondleiding door Het Concertgebouw. Voorafgaand aan de 
repetitie kregen de leerlingen achtergrondinformatie over het orkest, de dirigent en de gespeelde muziek.  
 
Speciaal onderwijs en zorginstellingen 
Kinderen uit het speciaal onderwijs sloten regelmatig aan bij de reguliere educatieprojecten van  
Het Concertgebouw. In overleg bereidden zij de projecten op een aangepaste wijze voor, passend bij de 
doelgroep. Indien gewenst, schreven de scholen zich in voor een andere leeftijdscategorie, om zo een project 
bij te kunnen wonen dat beter paste bij de belevingswereld van de kinderen. 
Voor leerlingen uit het speciaal onderwijs die moeilijker naar Het Concertgebouw konden komen, hebben wij 
in samenwerking met Amsterdam Sinfonietta op 5 scholen de KleuterSinfonietta-voorstellingen Haren en 
Snaren georganiseerd.   
 
Ook voor de zorginstellingen heeft Het Concertgebouw concerten verzorgd. In 2019 is in samenwerking met 
het Nederlands Philharmonisch Orkest een nieuwe voorstelling ontwikkeld voor deze doelgroep: FEEST! 
Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking kwamen naar de Koorzaal voor een vrolijk concert 
met een verjaardagsfeestje als uitgangspunt. Vijf musici van het Nederlands Philharmonisch Orkest speelden 
muziek van o.a. Grieg, Händel en Gershwin en het publiek zong mee met het lied Twee violen en een trommel 
en een fluit. 
 
2. Coaching op school (Binnenschoolse Muziekeducatie)  
De afdeling Binnenschoolse Muziekeducatie is in 2009 binnen Het Concertgebouw opgericht met als doel het 
muziekonderwijs op basisscholen te stimuleren. De muziekcoaches van Het Concertgebouw coachen en 
inspireren de leerkrachten om zo uiteindelijk zelfstandig muziekles kunnen geven. De zes professioneel 
geschoolde muziekdocenten geven op de scholen workshops, individuele coaching of andere inspiratievolle 
activiteiten en werken voor de invulling van het programma altijd op basis van de wens van de scholen. Vier 
keer per jaar organiseert Het Concertgebouw workshopmiddagen voor leerkrachten in Het Concertgebouw 
om de leerkrachten in de bijzondere sfeer van Het Concertgebouw verder te inspireren voor muziek. De 
financiering van deze activiteiten loopt via de gemeente Amsterdam.  
 
De coaching van Het Concertgebouw valt onder het Basispakket van de gemeente Amsterdam. Hiervoor 
werkt Het Concertgebouw samen met de andere partners van het Basispakket: Muziekschool Amsterdam,  
het Leerorkest en Muziekcentrum Aslan in de stichting Muziek op School in Amsterdam (stichting MOSA). 
 
De coaching van basisschoolleerkrachten van Het Concertgebouw wordt samengesteld op basis van de wens 
van de school en is heel gevarieerd: een workshop om het hele schoolteam te enthousiasmeren voor muziek, 
inspiratielessen in de klas, hulp bij de musical, bouwworkshops binnen de thema’s waar school-breed aan 
gewerkt wordt, ondersteuning bij het Kerstkoor of co-teaching en individuele ondersteuning van een 
enthousiaste en leergierige leerkracht.  
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Het doel van de coaching is om leerkrachten een positieve ervaring mee te geven met het maken van muziek, 
zodat zij zich er bewust van worden hoe stimulerend en belangrijk muziek voor hun leerlingen is. Door op een 
laagdrempelige manier aan de slag te gaan, ervaren de leerkrachten dat muziekles geven minder moeilijk is 
dan vaak wordt gedacht. Door de leerkrachten zelf een positieve muzikale ervaring mee te geven, worden zij 
geïnspireerd om in de klas meer met muziek te doen. De praktische tips en zeer gevarieerde lesideeën die 
tijdens de coaching worden aangereikt, helpen om de laatste drempel, het gebrek aan voorbereidingstijd, weg 
te nemen.  
Op scholen waar al langere tijd wordt gecoacht en/of waar de wens is extra tijd aan muziek te besteden, is er 
ruimte voor meer diepgang en ingewikkeldere werkvormen om de muziekles verder te verrijken. Van de 
coaching krijg je energie en word je vrolijk, zo geven de leerkrachten aan. Het is inspirerend om te zien wat 
muziek met mensen doet en dat willen leerkrachten graag aan hun leerlingen meegeven. 
 
3. Alliantie Muziekeducatie Amsterdam (AMA) 
Het Concertgebouw is één van de initiatiefnemers van de Alliantie Muziekeducatie Amsterdam. Deze alliantie 
is sinds juni 2015 actief en is een samenwerking tussen organisaties die een muziekeducatiefunctie hebben 
voor de stad (Het Concertgebouw, het Concertgebouworkest, Nationale Opera en Ballet, Oorkaan, het 
Nederlands Philharmonisch Orkest, het Muziekgebouw aan ‘t IJ en het Bimhuis). Het doel is om een 
samenhangend muziekprogramma samen te stellen dat een aanvulling en verrijking biedt op de 
muziekleerlijnen en waarbij podiumbezoek een vaste plaats inneemt. Hiervoor wordt in samenspraak met het 
onderwijs een kwalitatief hoogwaardig muziekeducatieprogramma samengesteld van voorstellingen die 
representatief zijn voor de instellingen. We werken als alliantiepartners samen met de ambitie om alle 
Amsterdamse leerlingen uit het primair onderwijs jaarlijks de kans te geven om onze instellingen te bezoeken 
zodat zij gedurende hun hele schooltijd de muzikale rijkdom van Amsterdam kunnen ervaren. 
 
4. Digitale leerlijn: 123ZING 
Het Concertgebouw nam enkele jaren geleden het initiatief voor het realiseren van een digitale leerlijn. Het 
doel van deze leerlijn was om leerkrachten op een laagdrempelige manier een kwalitatief goede muziekles te 
kunnen laten geven en zo het muziekonderwijs op basisscholen in heel Nederland te stimuleren. Sinds het 
voorjaar van 2017 heeft Het Concertgebouw een nauwe samenwerking met 123ZING en is de doorlopende 
leerlijn inmiddels afgerond, waardoor leerlingen gedurende hun hele schoolperiode voorzien zijn van goede 
muzieklessen.  
In december 2019 werkten ruim 2.000 scholen en 450.000 leerlingen met 123ZING, de verwachting is dat dit 
aantal zal groeien.  
Daarnaast heeft 123ZING, op initiatief van Het Concertgebouw, in 2019 de module Mahlers digitale klaslokaal 
ontwikkeld. In het kader van het Mahler Festival 2020 is een lessenserie ontwikkeld voor groep 1/m 8, waarin 
leerlingen op toegankelijk wijze kennismaken met de componist Mahler en zijn muziek. Deze module is voor 
alle scholen gratis toegankelijk.  
 
Aan de realisatie van de digitale leerlijn muziek wordt sinds 2015 door de volgende fondsen bij gedragen:  
de Freek en Hella de Jonge Stichting (mede-initiatiefnemer), Gieskes-Strijbis Fonds, VSBfonds, Prins Bernhard 
Cultuurfonds, Fonds 21, de VandenEnde Foundation, Prinsenhaven Fonds, Bredius Fonds, Sayers Fonds,  
Willem Gehrels Muziek Fonds, Fonds Henri Fock, Stichting De Weille Ogier, Hendrik Muller Fonds en  
Het Concertgebouw Fonds. 
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5. Amateurkunst 
Het Concertgebouw voelt zich betrokken bij het muzikale amateurveld en geeft deze doelgroep graag de 
mogelijkheid in Het Concertgebouw op te treden. In 2019 zijn de Grote Zaal en de Kleine Zaal 19 keer 
verhuurd aan amateurgezelschappen. (2018: 17 keer) 
 
6. Talentontwikkeling – Koninklijk Concertgebouw Concours 
In 2019 werd voor de elfde keer het Koninklijk Concertgebouw Concours georganiseerd. Het concours geeft de 
mogelijkheid aan jong talent om hun talenten te stimuleren. Het Concertgebouw wil het bespelen van een 
instrument op jonge leeftijd stimuleren en op een laagdrempelige manier een podium bieden. De muzikale 
rijkdom en expertise die in Het Concertgebouw aanwezig is, draagt hieraan bij. Muzikaal talent is iets dat 
gekoesterd en gestimuleerd moet worden. Op deze manier investeert Het Concertgebouw in de muzikale 
toekomst.  
 
Voor het Koninklijk Concertgebouw Concours meldden zich 228 kandidaten aan via het insturen van een 
Youtube-filmpje. De inschrijvingen waren gevarieerd naar instrument: er waren veel inschrijven voor piano, 
viool en cello, maar ook inschrijvingen met saxofoon en bugel en zelfs cajon en luit. Alle deelnemers hebben 
de mogelijkheid gekregen een workshop te volgen in Het Concertgebouw onder leiding van professionele 
musici. Aan de workshopdag hebben 196 kinderen deelgenomen.   
 
De jury, bestaande uit Vincent de Kort (dirigent), Julia Philippens (viool), Raaf Hekkema (saxofoon), Babette 
Labeij (zang) enThomas Beijer (piano), koos als prijswinnaar Christaan Blom (blokfluit). Christaan ontving een 
cheque ter waarde van € 1.000 voor zijn muzikale ontwikkeling. Ook mocht hij in 2019 optreden bij Klassiek op 
’t Amstelveld en tijdens het Prijswinnaars Lunchconcert in de Kleine Zaal. 
 
Het Koninklijk Concertgebouw Concours blijkt geslaagd in zijn opzet, getuige de enorme hoeveelheid 
aanmeldingen en de ontwikkeling die de deelnemers doormaken. Het Koninklijk Concertgebouw Concours 
wordt vanaf de start in 2009 mogelijk gemaakt door de VandenBroek Foundation. 
 
7. Familieconcerten  

 
-“Alleen al hier zijn, is een feest. Wij genieten altijd zo van de familieconcerten en mijn kinderen luisteren 
al een jaar bijna elke avond voor het slapen naar “Doe nu je oogjes maar dicht” (liedjes van Sofie en de 
mannetjes van de Tijd (6+)”. 
 -“Leuk dat er dit jaar ook een concert speciaal voor kinderen vanaf 8 jaar was. Mijn zoon en ik stonden 
lekker te swingen tijdens het jazz concert in de Kleine Zaal. Ik heb hem meteen lid gemaakt van Entrée 
Junior”  | Mark (43 jaar, vader van 2 kinderen 3 en 8) 
- “Geweldig hoe ze kinderen van 3 en 4,5 langer dan 30 minuten kunnen boeien” | Magda (34 jaar, 
moeder van een peuter en kleuter) 
-“Eerst was ik sceptisch. Een babyconcert? Wat is dat? Maar toen ik zag hoe mijn baby reageerde op de 
muziek was ik om. Ik verheug me al op de volgende”. | Susan (32 jaar, moeder van baby <1 jaar) 
-“Ik moet toegeven dat ik hier voor het eerst was en geen vergelijkingsmateriaal heb. Het was de eerste 
keer dat we naar zoiets toegingen. Leuk dat er een duidelijke verhaallijn in zit met de muziek als 
begeleiding”. | Roy (34 jaar, vader van 1 kind) 

 
In 2019 bezochten 15.082 kinderen en (groot)ouders de familieconcerten in Het Concertgebouw.  
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Er hebben 3 familieconcerten in de Grote Zaal plaatsgevonden: Assepoester, met Prokofjevs muziek als basis, 
het inmiddels traditionele Sinterklaasconcert en de Notenkraker, met de muziek van Tsjaikovski’s beroemde 
balletmuziek. 
In de Kleine Zaal waren er 40 concerten voor verschillende leeftijdsgroepen. Het verhaal van Peter en de Wolf 
werd met een ensemble van musici van het Concertgebouworkest in een modern jasje gestoken. Tijdens de 
Magic Piano beleefde de kinderen het verhaal van een magische piano met muziek van Chopin gespeeld door 
Charlie Bo Meijering. Bij de concerten van Maestro Eric werden de kinderen meegenomen in het mysterieuze 
verhaal van de flamenco-muziek. Het concert van de Fabeltjeskrant gaf de mogelijkheid om ouders en 
grootouders hun kinderen kennis te laten maken met liedjes uit hun jeugd. Bij Jazz voor kinderen ervoeren de 
leerlingen hoe de verlegen Nina door middel van de swingende muziek van Mr. Luca helemaal loskwam. Bij 
Liedjes zonder grenzen maakten de leerlingen kennis met liedjes van over de hele wereld. Het concert van 
Winterfeest was met de muziek van ensemble FUSE en een winters verhaal verteld door Maartje van de 
Wetering een mooie afsluiting van het jaar in Het Concertgebouw.  
   
Voor de jongste kinderen waren er 35 concerten in de Koorzaal. Het eerdergenoemde concert FEEST! was ook 
als familieconcert voor peuters en hun ouders te horen. Van KleuterSinfonietta waren in 2019 drie 
verschillende familievoorstellingen te zien: Kom, we gaan spelen, Haren en snaren en Speelgoedfabriek Tokkel 
en Strijk.  
Het Peuterconcert Zwier gaf in een concert zonder tekst de verwondering van kinderen over de muziek goed 
weer. Bij Kerst voor Peuters zongen Nienke van den Berg en Cor Bakker in een intieme sfeer verschillende 
bekende en minder bekende Kerstliedjes.  
In een intieme setting in de Spiegelzaal vonden er 6 babyconcerten plaats, waarbij de zintuigen van de 
kinderen geprikkeld werden en zowel kinderen als ouders genoten van de muziek.  
 
Het Concertgebouw is één van de initiatiefnemers van de landelijke Kindermuziekweek. Het doel is om met 
deze jaarlijks terugkerende week zoveel mogelijk kinderen in Nederland in contact te brengen met livemuziek. 
In Het Concertgebouw waren er in 2019 tijdens deze week babyconcerten in de Spiegelzaal, peuterconcerten 
en concerten voor de kleuters in de Koorzaal, workshops van de zangcoach van Kinderen voor Kinderen in de 
Kleine Zaal (met tegelijkertijd een workshop voor ouders in de Koorzaal) en familieconcerten in de Kleine Zaal.  
Via de concerten en activiteiten in de Kindermuziekweek zijn er ruim 2.500 extra bezoekers naar  
Het Concertgebouw gekomen. Ook bereikte Het Concertgebouw indirect via de media circa 1,2 miljoen 
kinderen door items op vijf landelijke Tv-programma’s: waaronder Het Jeugdjournaal.  
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Renovatie en groot onderhoud  
Dankzij de bijdragen van Het Concertgebouw Fonds kunnen we jaarlijks de noodzakelijke renovatie- en 
onderhoudsprojecten uitvoeren zodat wij het monument in topconditie kunnen doorgeven aan volgende 
generaties. In 2019 zijn de volgende projecten gestart resp. uitgevoerd: 
 
Onderzoek naar heropening oude hoofdentree en verbetering van logistiek bezoekersstromen 
Wij schreven in het vorige bestuursverslag dat we voornemens zijn om de toegankelijkheid van  
Het Concertgebouw te vergroten en ons gebouw beter laten aansluiten op het Museumplein.  
Het blijkt gecompliceerd om de verschillende consequenties ten aanzien van gebruik van ruimten, logistiek en 
veiligheid vast te stellen en voldoende rekening te houden met de (on)mogelijkheden van Het 
Concertgebouw, dat een monumentenstatus heeft. We studeren momenteel op de consequenties voor 
brandveiligheid, veiligheid van bezoekers (zowel binnen als buiten het gebouw), impact op luchtbehandeling 
en tocht en logistieke consequenties. Ook werken we nog alternatieve scenario’s uit. We verwachten medio 
2020 het Masterplan te kunnen presenteren. 
 
Afsluiting Museum Foyer 
We willen de Museumfoyer van een glazen wand voorzien, zodat er geen geluid meer doordringt vanuit café 
Viotta. Deze afsluiting vergt aanpassing van de klimaatinstallatie alsook akoestische maatregelen in het  
plafond.  Wij kunnen de foyer, na deze ingreep gebruiken als ontvangstruimte resp. ruimte voor educatie 
workshops hetgeen gelet op de enorme druk op vrije ruimtes in dit gebouw zeer gewenst  is. In 2019 heeft de 
Architecten Cie o.l.v. Pi de Bruyn ontwerpen uitgewerkt, zodat deze aansluiten bij zijn originele ontwerp van 
de uitbouw in 1986  en is het offerte traject gestart.   We verwachten dat dit project eind april 2020 is 
afgerond.  
 
Renovatie Podiumliften 
De podiumliften onder het podium van de Grote Zaal worden veelvuldig gebruikt en zijn cruciaal voor de 
logistiek. De besturing was sterk verouderd en moest worden vervangen. Dit bleek een lastige klus waarbij 
vertraging is opgelopen doordat de software in eerste instantie niet goed werkte. De eerste lift is in de zomer 
gemaakt en de tweede lift is in januari 2020 opgeleverd. Mede door de drukke bespeling van de Grote Zaal 
was een eerdere oplevering niet mogelijk. 
 
Toiletten Artiestenfoyer 
De toiletten in de Artiestenfoyer zijn gerenoveerd. Door de heren- en damestoiletten samen te voegen, is het 
aantal beschikbare toiletten uitgebreid. Deze toiletten worden vooral door de musici gebruikt.  
 
Akoestische panelen 
Na een lange periode van onderzoek en testen is het project “akoestische maatregelen Grote Zaal” succesvol 
afgerond. Er kunnen “akoestische” panelen worden ingehangen aan de achterwand van de Grote Zaal (onder 
het frontbalkon) die de nagalmtijd met 40% reduceren. Met name voor licht versterkte concerten of 
evenementen met spraakversterking levert dat een substantiële verbetering op van de geluidskwaliteit. De 
verschillende delen worden eenvoudig door takels ophoog gehesen. De resultaten en reacties zijn zeer positief 
en de wand wordt  frequent gebruikt bij concerten met versterkte muziek.  
 
Verbouwing Concertgebouw Café (nu Viotta) 
In 2019 is het Concertgebouw Café verbouwd. Direct na afloop van de Bank Giro Loterij Zomerconcerten is de 
verbouwing gestart en deze was precies op tijd klaar voor de “Opening Night” van het Koninklijk 
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Concertgebouw- orkest op 13 september. De verbouwing is gerealiseerd in samenwerking met Studio Linse, 
Vermaat en Het Concertgebouw.  
 
Schilderbeurt noordgevel 
Dit jaar is de noordgevel geschilderd. Deze schilderbeurt heeft plaatsgevonden in het voorjaar, zodat alles 
gereed was voor het eerste seizoen van de BankGiro Loterij Zomerconcerten. Deze schilderbeurt is mede 
mogelijk gemaakt met behulp van rijkssubsidie (zgn. BRIM-subsidie), bijdragen van Het Concertgebouw Fonds 
en AkzoNobel dat de verf leverde.   
 
Meerjarig onderhoudsplan (MOP) 
Het Concertgebouw heeft sinds 1990 een voorziening groot onderhoud opgebouwd om de noodzakelijke 
renovatie- en onderhoudswerkzaamheden aan het monument te kunnen financieren.  
 
Bijdragen van derden 
Gedurende het verslagjaar heeft Het Concertgebouw diverse bijdragen van derden mogen ontvangen zoals 
onder meer: 

 Een bijzondere bijdrage van de Vereniging Vrienden van Het Concertgebouw en het 
Concertgebouworkest; 

 De subsidie van de gemeente Amsterdam ten behoeve van renovatie, educatie en coaching van 
leerkrachten in het primair en speciaal onderwijs. 
  

De giften van vele gulle schenkers en van private fondsen hebben, via Het Concertgebouw Fonds, in hoge 
mate bijgedragen aan de verwezenlijking van de grote renovatie- en investeringsprojecten, educatieprojecten 
en de investeringen in nieuw en jeugdig publiek. Wij zijn allen daarvoor intens dankbaar. 
 
Cultural Governance  
De statuten van Het Concertgebouw N.V. schrijven de aanwezigheid van een Bestuur en een Raad van 
Commissarissen voor. Daarbij worden de principes, zoals vastgelegd in het Raad van Toezicht-model van de 
Code Cultural Governance, als uitgangspunt genomen.  
 
Risico’s en beheersing  
Er is - vanuit risicomanagementoptiek bezien een aantal risico’s dat zich individueel of in samenhang kan 
voordoen en die ons voortbestaan kunnen bedreigen: 
1. Beschadiging of buitengebruikstelling van ons gebouw. We investeren voortdurend in onderhoud, 

brandpreventie en verbetering waardoor het monument in topconditie blijft. 
2. Een economische recessie: afname ticketverkoop, fondsenwerving en/of verhuurinkomsten.  
3. Het terugtrekken van één of meer belangrijke sponsors en donateurs/fondsen. De sponsor- en 

fondsenwervingsportefeuille heeft de grootst mogelijke en permanente aandacht van de directie en de 
Raad van Commissarissen alsmede Het Concertgebouw Fonds. Het vinden van nieuwe grote sponsoren is 
moeilijk in de sterk competitieve sponsormarkt. De toename van compliance regelgeving die het 
sponsoren steeds moeilijker maakt te kunnen/mogen sponsoren, werkt daarbij negatief.  

4. Een aanslag gericht op Het Concertgebouw: in samenwerking met de gemeente Amsterdam en de 
Museumpleininstellingen monitoren en reduceren wij – waar mogelijk - de veiligheidsrisico’s.  

5. Afnemende aantrekkelijkheid van Amsterdam wanneer de veiligheid in het geding is. 
6. Overheidsbezuinigingen: hogere kosten (orkesten) en het wegvallen van inkomsten. 
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7. Ongeautoriseerde toegang tot ons (digitale) netwerk. Onze digitale informatiesystemen zijn essentieel in 
de bedrijfsvoering. Wij investeren in een robuuste infrastructuur, ontwikkelen strakke procedures 
omtrent gebruiksbeheer en controleren deze frequent en laten hiertoe ook door derden testen uitvoeren.  

 
Covid-19 risico’s en beheersing  
De Coronapandemie heeft zich in 2020 razendsnel ontwikkeld. We hebben begrip voor de maatregelen die de 

overheid genomen heeft om het virus in te perken, maar deze hebben een zeer forse negatieve impact op Het 

Concertgebouw. Doordat de overheid besloot om met ingang van 12 maart alle evenementen te verbieden tot 

minimaal 1 juni, was Het Concertgebouw genoodzaakt alle concerten en evenementen tot die datum te 

annuleren en haar deuren te sluiten. De schaal en duur van de pandemie blijven onzeker.  

 

De belangrijkste risico’s die voortvloeien uit de huidige onzekere situatie inzake Covid-19 zijn:  

 

- Geheel wegvallen van omzet met ingang van 12 maart en daarmee samenhangend negatief 
bedrijfsresultaat vanwege de sluiting en beperkte mogelijkheden binnen de anderhalve meter 
maatschappij. Om dit risico deels te mitigeren heeft het Concertgebouw compensatie aangevraagd 
en toegewezen gekregen op basis van de NOW regeling. Het restrisico bestaat dat de generieke 
overheidsmaatregelen onvoldoende compensatie bieden voor de geleden schade. 

-  Wegvallen van aanbod, doordat orkesten en/of muziekensemble in faillissement geraken.  

 

Verwachting 2020  
We zullen in het tweede kwartaal van 2020 een daling in inkomsten ervaren ten opzichte van eenzelfde 
periode in 2019 van 93%. Rekening houdend met een sluiting tot 1 september 2020 van Het Concertgebouw 
en gedeeltelijke compensatie middels de zgn. Noodmaatregel tot overbrugging van Werkbehoud (NOW 
regeling) verwachten wij een netto verlies van ca 1 miljoen euro in deze periode. Of de inkomsten en het 
hiermee samenhangende resultaat in de tweede helft van 2020 zal verbeteren hangt af van de periode waarin 
wij blijven blootgesteld aan Covid-19 en in hoeverre overheidsmaatregelen worden verlengd, uitgebreid of 
afgebouwd.  
Het Concertgebouw zal de investeringen beperken en kostenreducties doorvoeren. Wij zullen, zolang wij 
gebruik kunnen maken van de NOW regeling het personeelsbestand niet inkrimpen. Als de Covid-19-
pandemie langer aanhoudt en compensatie wegvalt zijn wij genoodzaakt dit te heroverwegen. In dit kader 
verwijzen wij naar de gebeurtenissen na balansdatum in de jaarrekening.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personeel en Organisatie 
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Op 31 december 2019 waren er 267 medewerkers (2018: 282) in dienst. Omgerekend naar fulltime functies 
werkten er in 2019 gemiddeld  166 FTE (2018: 188.3 FTE). Het aandeel van medewerkers met vast 
overeengekomen werktijden daalde naar 125,2 FTE (2018: 132.4 FTE).  De inzet van de afroepmedewerkers 
kwam overeen met  40,8 FTE (2018: 55.9 FTE). 
Het ziekteverzuimpercentage, exclusief zwangerschapsverlof, daalde en bedroeg over 2019 3,2%  (2018: 
4.1%).  Het ziekteverzuim bleef opnieuw een terugkerend onderwerp van bespreking binnen het MT. Waar 
mogelijk zijn acties uitgezet door het management om verzuimreductie te beïnvloeden.  
 
 
Directie Het Concertgebouw N.V. 
 
Dhr. Mr. S.A. Reinink, voorzitter 
Mevr. Drs. G.A. Zantinge 
 
Amsterdam, 5 juni 2020 
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AAN DE AANDEELHOUDERS VAN 
HET CONCERTGEBOUW N.V. 
 
De Raad van Commissarissen is in het verslagjaar 2019 vijf keer bijeen geweest. Daarnaast hebben 
verschillende tussentijdse formele en informele contacten plaatsgevonden tussen de leden van de Raad van 
Commissarissen resp. met de directie. Onderwerpen van gesprek vormden onder andere: 
- Artistiek beleid; 
- Mahler Festival 2020;  
- Sponsor- en fondsenwervingsbeleid; 
- Publieksontwikkeling; 
- Masterplan bezoekersstromen; 
- Financieel beleid; 
- Exploitatie van Het Concertgebouw Café, Artiestenfoyer en restaurant Lier door Vermaat Leisure b.v.; en  
- Implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 
Tijdens de vergadering op 11 april 2019 heeft de Raad van Commissarissen gesproken met de voltallige 
ondernemingsraad in aanwezigheid van de directie. Deze jaarlijkse bijeenkomst, waarin wederzijds informatie 
is uitgewisseld, werd door beide partijen als informatief en zinvol ervaren.  

 

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 25 juni 2019 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden in de 
RvC: 
- afgetreden  

o de heer mr. C.P.A.J. Leenaars (niet herkiesbaar wegens einde termijn); 
- herbenoemd in verband met periodiek aftreden: 

o mevrouw drs. H.W.P.M.A. Verhagen; 
- benoemd:  

o de heer drs. H. Schumacher; 
o de heer P. Audi 

 

In de vergadering van 2 oktober 2019 is specifiek aandacht besteed aan de lange termijn uitdagingen. Hierbij 

waren aanwezig Allard Creyghton en Peter Hulshof van the Boston Consulting Group (BCG) die  

Het Concertgebouw pro bono bijstaat met een onderzoek op het gebied van strategie en 

publieksontwikkeling. Namens Het Concertgebouw waren hierbij aanwezig Job Noordhof (hoofd Marketing, 

Communicatie & Verkoop), Edwin van Andel (programmeur pop/jazz) en Orville Breeveld (marketeer). Doel 

was te komen tot  een aangescherpte strategie voor de komende jaren.  

Ook ter sprake kwam het masterplan bezoekersstromen gepresenteerd door architect Evelyne Merkx, in 

aanwezigheid van Wouter van Poppel (hoofd Facilitaire Dienst). Met dit plan wordt aansluiting gezocht op Het 

Museumplein alsook de logistiek van de bezoekersstromen binnen het Concertgebouw geoptimaliseerd. 

Vanaf 8 juni 2015 fungeert de heer G.J. Wijers als voorzitter van de Raad van Commissarissen en voert 
maandelijks overleg met de directie.   
De Raad van Commissarissen wordt geadviseerd door een Financiële Commissie en een Commissie voor de 
Directie waarin actuele onderwerpen worden besproken en voorbereid voor de vergaderingen van de Raad 
van Commissarissen. De Financiële Commissie wordt sinds 25 juni 2019 gevormd door de heren Boer en 
Schumacher.  De heren Wijers, Doeksen en mevrouw Verhagen hebben zitting in de Commissie voor de 
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Directie. Mevrouw Bussemaker neemt namens de Raad van Commissarissen deel aan de 
bestuursvergaderingen van de Vereniging Vrienden van Het Koninklijk Concertgebouw en het Koninklijk 
Concertgebouworkest en de heer Doeksen woont de bestuursvergaderingen van Het Concertgebouw Fonds 
bij. Mevrouw Verhagen heeft in het verslagjaar een overlegvergadering met de ondernemingsraad 
bijgewoond.   
 
De Raad van Commissarissen stelt met genoegen vast dat in 2019 bijzondere en aansprekende concerten en 
evenementen zijn georganiseerd en dat alle medewerkers zich inspannen om in mei 2020 een imposant 
Mahler Festival te organiseren. Dit alles was en is alleen mogelijk dankzij de inzet en professionaliteit van alle 
medewerkers en directie van Het Concertgebouw.  De Raad van Commissarissen spreekt haar waardering 
voor de inzet en betrokkenheid en bedankt alle medewerkers voor hun collectieve bereidheid en ambitie om 
voortdurend iedereen te laten ervaren dat alles mooier klinkt in Het Concertgebouw. 
 
Overeenkomstig artikel 16 lid 2 van de statuten biedt de Raad van Commissarissen u de balans per  
31 december 2019 aan en de winst- en verliesrekening over het boekjaar 2019 tezamen met de toelichting als 
door de Wet voorgeschreven.   
 
Deze jaarrekening is opgemaakt door de Directie en door de Raad van Commissarissen goedgekeurd.  
Ten bewijze daarvan is de jaarrekening ondertekend door de Directie en alle leden van de Raad van 
Commissarissen. 
 
De jaarrekening gaat vergezeld van de controleverklaring van de accountant, die ingevolge artikel 16 lid 3 van 
de statuten door de vennootschap is aangesteld. 
 
De Raad van Commissarissen stelt voor: 
- de jaarrekening van Het Concertgebouw over het boekjaar 2019 vast te stellen overeenkomstig het 

voorstel; 
- de Directie en de Raad van Commissarissen décharge te verlenen voor het door hen in 2019 gevoerde 

beleid respectievelijk het gehouden toezicht daarop; en 
- 0ver 2019 geen dividend vast te stellen en uit te keren, ingevolge artikel 17 van de statuten. 
 
Amsterdam, 15 april 2020 
Namens de Raad van Commissarissen 
Dr. G.J. Wijers, voorzitter 
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Balans per 31 december 2019 (voor voorgestelde resultaatbestemming) 

 

  31 december 2019  31 december 2018 

     

  € €  € € 

ACTIVA 
      

       Vaste activa 
      

       

Materiële vaste activa 1 
 

5.299.009 
  

5.523.345 

       Vlottende activa 
      Voorraden 2 88.548 

  
70.902 

 Vorderingen 3 2.415.865 
  

2.545.218 
 Liquide middelen 4 11.803.963 

  
11.897.775 

 

   
14.308.376 

  
14.513.895 

       

   
19.607.385 

  
20.037.240 

       

       PASSIVA 
      

       Eigen Vermogen 5 
     Gestort en opgevraagd kapitaal 

 

440.750 

  
440.750 

 Wettelijke reserves 

 

0 

  
0 

 Overige reserves 

 

1.055.791 

  
1.003.584 

 Onverdeelde winst 

 

(58.016) 

  
52.207 

 

   
1.438.525 

  
1.496.541 

       Voorzieningen 6 
 

1.799.054 
  

1.828.971 

       Langlopende schulden 7 
 

3.116.301 
  

3.322.280 

       Kortlopende schulden 8 
 

13.253.505 
  

13.389.448 

       

   
19.607.385 

  
20.037.240 

        
 



 
 
 
 
 
Het Concertgebouw N.V.            KvK-nummer 33014504            Jaarrekening 2019 

 

 
                                                                                (23) 
 
 
 

 

Winst- en verliesrekening over 2019 

 

  
  

Realisatie 
2019 

 
  

Realisatie 
2018 

  
€ € 

 
€ € 

       Netto omzet 11 
 

18.696.512 
  

17.749.387 

Overige bedrijfsopbrengsten 12 
 

5.767.469 
  

6.332.528 

Subsidie Gemeente Amsterdam 13 
 

1.363.293 
  

1.326.161 

       Som der bedrijfsopbrengsten 
  

25.827.274 
  

25.408.076 

       

       

       Directe inkoopkosten 14 7.071.132 
  

6.206.485 
 Personeelskosten 15 9.603.708 

  
10.107.321 

 Afschrijvingen materiële vaste activa 1 378.709 
  

367.435 
 Afschrijvingen gesubsidieerde materiële vaste activa 1 858.979 

  
900.776 

 Overige bedrijfskosten 16 7.972.762 
  

7.773.853 
 

       Som der bedrijfslasten 
  

25.885.290 
  

25.355.869 

       

Rentebaten  
  

0 
  

0 

       Resultaat uit gewone bedrijfsvoering  
  

(58.016) 
  

52.207 

voor belastingen 
      

       Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering 
  

0 
  

0 

       Netto resultaat 
  

(58.016) 
  

52.207 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Het Concertgebouw N.V.            KvK-nummer 33014504            Jaarrekening 2019 

 

 
                                                                                (24) 
 
 
 

 

Kasstroomoverzicht over 2019 
  

 

  
  2019 

 
  2018 

  
€ € 

 
€ € 

Kasstroom uit operationele 
      activiteiten 
      Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

voor belastingen en financieel resultaat  
  

(58.016) 
  

52.207 

       Aanpassingen voor: 
      Afschrijvingen op materiële vaste activa 
 

1.237.688 
  

1.268.210 
 Bruto mutatie voorzieningen 

 
(29.917) 

  
223.484 

 Mutatie Langlopende schulden 
 

(205.979) 
  

(405.776) 
 

  
  1.001.792 

 
  1.085.918 

Verandering in werkkapitaal: 
      Vorderingen (1) 
 

871.221 
  

(1.006.733) 
 Voorraden 

 
(17.646) 

  
41.819 

 Kortlopende schulden (1) 
 

1.096.974 
  

1.160.432 
 (1) excl. Rekening-courant Het Concertgebouw Fonds 

     

   
1.950.548 

  
195.519 

   
  

  
  

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 
  

2.894.323 
  

1.333.644 

       Ontvangen rente 
  

0 
  

0 

   
  

  
  

Kasstroom uit operationele activiteiten 
  

2.894.323 
  

1.333.644 

       Kasstroom uit financieringsactiviteit 
      Rekening-courant Het Concertgebouw 

Fonds 
  

(1.974.785) 
  

407.033 

       Kasstroom uit investeringsactiviteit 
      Investering 
  

(1.013.352) 
  

(1.021.212) 

       Toename/ (Afname) geldmiddelen 
  

(93.813) 
  

719.465 

       Mutatie geldmiddelen: 
      Geldmiddelen per 1 januari 
  

11.897.775 
  

11.178.310 

Toename/(Afname) geldmiddelen 
  

(93.813) 
  

719.465 

Geldmiddelen per 31 december 
  

11.803.962 
  

11.897.775 
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Algemene grondslagen 

Vestigingsplaats 
 
De statutaire vestigingsplaats van Het Concertgebouw N.V. is op het Concertgebouwplein 2-10, 1071 LN 
Amsterdam. 

Activiteiten 

De activiteiten van Het Concertgebouw N.V. bestaan voornamelijk uit: 
− het in stand houden en exploiteren van een gebouw te Amsterdam hoofdzakelijk voor het verhuren 

van het gebouw voor concertuitvoeringen; 
− het organiseren en produceren van concerten/evenementen met een algemeen cultureel belang 

welke niet door derden in Het Concertgebouw of elders in Nederland zouden worden georganiseerd. 
 
In de cijfers van Het Concertgebouw N.V.  is het samenwerkingsverband met de AVRO opgenomen  
betreffende het Zondagochtendconcert. In dit samenwerkingsverband draagt de NV voor 50% het financiële 
risico. De exploitatie is binnen de financiële administratie van Het Concertgebouw N.V. opgenomen voor 
100% en als afdracht aan derden is het 50% winstaandeel van de AVRO verantwoord. 
 
 
Het vermogen van Het Concertgebouw om haar bedrijfsactiviteiten voort te zetten – Covid-19 
 
In de paragraaf ‘gebeurtenissen na balansdatum’ wordt toegelicht dat de maatregelen die de overheid 

genomen heeft om het virus in te perken een zeer forse negatieve impact op Het Concertgebouw hebben.  

 
Op basis van de op dit moment bekend zijnde feiten en omstandigheden en de mogelijke scenario’s over hoe 
het Covid-19 en overheidsmaatregelen zich naar aanleiding daarvan kunnen ontwikkelen, vinden wij dat dat 
het gebruik van de continuïteitsveronderstelling passend is. Maar er is sprake van een materiële onzekerheid 
als gevolg van Covid-19 die ernstige twijfel kan doen rijzen over het vermogen van Het Concertgebouw om 
haar doelstellingen voort te zetten en derhalve, of zij in het kader van haar normale bedrijfsvoering in staat zal 
zijn om haar activa te realiseren en haar verplichtingen na te komen. 
 

Toelichting op het kasstroomoverzicht 

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

uit liquide middelen. Ontvangsten uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit 

operationele activiteiten. 

 

Schattingen 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de 
directie van Het Concertgebouw N.V. zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat de directie 
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor 



 
 
 
 
 
Het Concertgebouw N.V.            KvK-nummer 33014504            Jaarrekening 2019 

 

 
                                                                                (26) 
 
 
 

 

het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en 
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende 
jaarrekeningposten.  
 
 
Verbonden partijen 
 
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend.  
Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen, worden aangemerkt als verbonden 
partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Het 
Concertgebouw N.V. en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.  
 
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.  
 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de 
stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 
 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties 
opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de toelichting. 
 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 
van het voorgaande jaar. 
 
 
Computersoftware  
 
Gekochte softwarelicenties worden geactiveerd tegen de verkrijgingsprijs en afgeschreven over de geschatte 
toekomstige gebruiksduur.  
Uitgaven samenhangend met onderhoud van softwareprogramma’s en uitgaven van onderzoek worden 
verantwoord in de winst- en verliesrekening. 
 

Materiële vaste activa (incl. gesubsidieerde materiële vaste activa) 

Voor zover niet gefixeerd, worden materiële vaste activa gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met 
lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur.  
Vervangingsinvesteringen waar tegenover gelijke bijdragen en/of subsidies staan worden gepresenteerd als 
investering en verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte toekomstige 
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gebruiksduur. In de winst- en verliesrekening wordt de bijdrage gepresenteerd onder ‘overige 
bedrijfsopbrengsten’. 
Per balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een actief aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 
waarde van het actief vastgesteld. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van 
een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de 
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 
Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder 
gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief. Voor een nadere toelichting op de 
waardebepaling verwijzen wij naar de toelichting Materiele Vaste Activa. 
 

Voorraden 

De voorraden betreffen de aanwezige horeca-, educatie en cd-voorraad. De horeca-voorraden worden 
gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder toepassing van de FIFO-methode (‘first in, first out’) of lagere 
opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare 
verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van 
de voorraden. 
 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie, 
gewoonlijk de nominale waarde. Handelsvorderingen worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs. Op de vorderingen wordt een voorziening getroffen aan de hand van de verwachte 
oninbaarheid. Over de R/C verhoudingen wordt geen interest berekend. Hierbij is geen sprake van 
contractuele bepalingen zoals zekerheden of aflossingsschema's. 
 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan 1 jaar en staan ter 
vrije beschikking. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 

Voorzieningen 

       Algemeen  
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang 
op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting die 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.  
      Onderhoudsvoorziening  
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening groot 
onderhoud gevormd. De voorziening groot onderhoud is gebaseerd op het meerjarig onderhoudsplan. 
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     Personeelsvoorzieningen 

      Voorziening Jubilea  
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende 
het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte 
salarisstijgingen en de blijfkans. Bij het contant maken is een marktconforme rente ad 2% (2017 2%) als 
disconteringsvoet gehanteerd. 

     Overige voorzieningen 
De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de 
voorziening verwachtte noodzakelijke uitgaven.  
 
 
Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Langlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. De post langlopende 
schuld is gelijk aan de boekwaarde van de post gesubsidieerde MVA en de jaarlijkse vrijval van de langlopende 
schuld is gelijk is aan de jaarlijkse afschrijving op de gesubsidieerde MVA. 

 
Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.   
 

Latente belastingvorderingen en verplichtingen  

De belasting over het resultaat wordt berekend door toepassing van het geldende tarief op het resultaat van 
het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening 
volgens de jaarrekening en volgens de fiscale winstberekening. Deze verschillen worden verwerkt in de 
belasting over het resultaat uit gewone bedrijfsvoering.  

De eventuele hieruit voortvloeiende latente belastingvorderingen wordt verwerkt afhankelijk van de 
waarschijnlijkheid van toekomstige fiscale winsten. Aangezien het niet de verwachting is, dat op de 
middellange termijn fiscale winsten worden gerealiseerd, is geen latente belastingvordering opgenomen. 

Leasing 
 
Leasecontracten waarbij een geheel of nagenoeg geheel deel van de voor- en nadelen verbonden aan de 
eigendom niet bij de vennootschap ligt, worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit 
hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op 
lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract. 
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten 
en andere lasten over het jaar. De resultaten op de transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn 
gerealiseerd en verliezen zodra zij voorzienbaar zijn. Het resultaat bij éénmalige evenementen wordt in 
aanmerking genomen nadat het evenement heeft plaatsgevonden; bij een serie van evenementen worden 
directe kosten en opbrengsten aan de respectievelijke evenementen toegerekend en indirecte kosten pro-rata 
toegerekend. 

Opbrengstverantwoording 

Onder bedrijfsopbrengsten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het 
verslagjaar geleverde goederen en diensten, exclusief omzetbelasting. De diensten worden geacht geleverd te 
zijn nadat de betreffende muziekuitvoering heeft plaatsgevonden. Opbrengsten uit de verkoop van goederen 
worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot de eigendom van de goederen 
zijn overgedragen aan de koper.  
 
Donaties en bijdragen met een bestemming worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben; 
indien er sprake is van een vrije bestemming, dan worden desbetreffende baten verantwoord in het jaar van 
ontvangst. 

Kosten 

Alle kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
 

Directe inkoopkosten 

Onder directe inkoopkosten wordt verstaan de inkoop betreffende de buffetten en catering alsmede de 
honoraria van de gecontracteerde artiesten. 
 

Personeelsbeloningen 

Periodiek betaalbare beloningen 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en 
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.  

 
 

Pensioenen  
Het Concertgebouw heeft een tweetal pensioenregelingen, waaronder een toegezegde bijdrageregeling en 
een bedrijfstakpensioen, zijnde het Pensioenfonds voor Horeca en Catering.  
 
Voor de werknemers pensioenen betaalt Het Concertgebouw op verplichte, en/of contractuele basis premies 
aan de verzekeringsmaatschappij. De salarisgrondslag is op basis van middelloon. Behalve de betaling van 
premies heeft Het Concertgebouw geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen. De 
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premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies 
worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terug storting leidt of tot een vermindering van 
toekomstige betalingen. 
 

Overheidssubsidies 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarop de door de 
overheid afgegeven beschikking betrekking heeft.  
 
 
Financiële baten en lasten 
 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met 
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
 

Afschrijvingen  

Immateriële en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode 
op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Bij bepaling van de afschrijvingswaarde wordt rekening 
gehouden met de restwaarde. Voor zover vaste activa niet gefixeerd zijn, vinden afschrijvingen plaats op basis 
van de verkrijgingswaarde. Bij terreinen en bedrijfsgebouwen wordt, met ingang van het boekjaar 1980/1981, 
over de boekwaarde per 1 september van de bedrijfsgebouwen en terreinen niet meer afgeschreven. 
 
Subsidies/bijdragen met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden conform de 
afschrijvingstermijn van de betreffende activa als vrijval verwerkt in de winst- en verliesrekening. Het in de 
toekomst resterende vrij te vallen bedrag wordt onder langlopende schulden gepresenteerd op de balans. 
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Financiële instrumenten en risicobeheersing 

Balansposities 

Per ultimo 2019 zijn de volgende kengetallen van toepassing: 
 
 

   
31 december 2019 

 
31 december 2018 

      Liquiditeit 
     

 
Current Ratio 

 
1,08 

 
1,08 

 
Quick Ratio 

 
1,07 

 
1,08 

 
Netto Werkkapitaal 

 
1.054.871 

 
1.124.447 

      Solvabiliteit 
     

 
T.V./ V.V. 

 
1,20 

 
1,20 

       
 
De liquiditeit van de organisatie is goed. Doordat abonnementen en losse kaartverkoop van de Eigen 
Programmering voor aanvang van de concerten worden verrekend. Daarnaast worden de gerelateerde kosten 
veelal achteraf afgedragen, waardoor een positieve liquiditeitspositie ontstaat.  Inzake verhuringen worden de 
losse kaartverkopen verrekend met de te ontvangen huur. Het openstaand vorderingssaldo is hiermee 
beperkt.  
 
Het Netto Werkkapitaal betreft de Vlottende activa minus de Vlottende Passiva.  
De solvabiliteit van de organisatie is beperkt, maar wordt ondersteund door niet uit de balans blijkende 
toezeggingen van Het Concertgebouw Fonds. 
 

Kredietrisico 

Het Concertgebouw heeft geen significante concentraties van kredietrisico, dit mede door de 

vooruitontvangen kaartinkomsten. Verhuringen vinden plaats aan afnemers met een 

krediettermijn van 30 dagen. De liquide middelen staan uit bij banken met minimaal een A1 

of P-1 korte termijn rating van respectievelijk Standard’s & Poor’s  en Moody’s . 

 

Liquiditeitsrisico 

Het Concertgebouw maakt geen gebruik van kredietfaciliteiten. 

 

Valutarisico 

Het Concertgebouw heeft geen  vorderingen en schulden in vreemde valuta en loopt 

daarmee geen valutarisico. 
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Resultaatbestemming 
 
Voorgesteld wordt om het nadelige resultaat na belastingen volgens de winst- en verliesrekening ad € (58.016) 
ten laste van de overige reserves te brengen. De winstbestemming is niet verwerkt in de jaarrekening. 
 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
 
De Coronapandemie heeft zich in 2020 razendsnel ontwikkeld. We hebben begrip voor de maatregelen die de 

overheid genomen heeft om het virus in te perken, maar deze hebben een zeer forse negatieve impact op Het 

Concertgebouw. Doordat de overheid besloot om met ingang van 11 maart alle evenementen te verbieden tot 

minimaal 1 juni, was Het Concertgebouw genoodzaakt alle concerten en evenementen tot die datum te 

annuleren en haar deuren te sluiten. 

We zullen in het tweede kwartaal van 2020 een daling in inkomsten ervaren ten opzichte van eenzelfde 

periode in 2019 van 93%. Rekening houdend met een sluiting tot 1 september 2020 van Het Concertgebouw 

en gedeeltelijke compensatie middels de zogenoemde NOW regeling verwachten wij een netto verlies van 

circa 1 miljoen euro in deze periode. 

Afhankelijk van de duur van de Corona-crisis en de aanhoudende negatieve gevolgen voor onze activiteiten is 

het mogelijk dat Het Concertgebouw te maken krijgt met verder negatieve resultaten en sterk verminderde 

liquiditeit. De liquiditeit lijkt vooralsnog toereikend door de vooruitbetaalde kaartontvangsten van zowel de 

concertorganisatoren als voor de Eigen Programmering, maar is  afhankelijk van de beslissing van de 

kaartkopers. Op basis van de regeling ticketgelden coronacrisis krijgen kaartkopers de mogelijkheid te kiezen 

uit een tegoed (voucher), donatie en eventueel restitutie van tickets voor geannuleerde concerten. Mochten 

bezoekers niet voor een tegoed kiezen en massaal restituties vragen, dan is onze liquiditeit niet meer 

voldoende en zal de directie – na instemming van de Raad van Commissarissen – een bedrag aanvragen uit 

Het Concertgebouw Fonds. 

Het is door de onzekere situatie nu nog niet mogelijk de gevolgen voor onze activiteiten in de rest van 2020 

exact te voorspellen. Wij verwijzen naar de paragraaf ‘Het vermogen van Het Concertgebouw om haar 

bedrijfsactiviteiten voort te zetten – Covid-19’ in deze jaarrekening.  

 

gemeen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
Het Concertgebouw N.V.            KvK-nummer 33014504            Jaarrekening 2019 

 

 
                                                                                (33) 
 
 
 

 

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 

1  Immateriële en materiële vaste activa  

 
 
 
De in 2019 gedane investeringen voor Gebouw en Installaties betreffen:   

- Verbouwing pleinfoyer € 11.625, 

- Verbouwing Café € 179.644,  

- Draadloze intercom installatie € 41.875, 

- Zonwering € 29.575, 

- Camera/Video-installatie € 60.333. 

Bij de andere vaste bedrijfsmiddelen is er voor € 37.300 geïnvesteerd in Hard & Software. 
 
Bij de Gesubsidieerde Gebouwen en installaties is voor € 495.000 geïnvesteerd in: 

- Hoofdentree en kelder € 81.500,  

- Akoestische panelen € 135.000,  

- Toiletten Artiestenfoyer € 80.000, 

- Sfeerverlichting Grote Zaal € 192.500, 

- Podiumliften € 164.000. 

 

Materieel Materieel Materieel Materieel Materieel

Stand 1 januari 2019

Aanschafprijs 1.097.241 5.268.004 19.582.564 2.904.903 2.920.472 31.773.184

Cum. Afschrijvingen (520.940) (4.269.061) (16.353.433) (2.811.753) (2.294.652) (26.249.839)

Boekwaarde 576.301 998.943 3.229.131 93.150 625.820 5.523.345

Mutaties in boekwaarde

Investeringen 0 323.052 653.000 0 37.300 1.013.353

Desinvesteringen 0 0 0 0 (290.083) (290.083)

Cum afschrijv desinvesteringen 0 0 0 0 290.083 290.083

Afschrijvingen 0 (208.448) (796.905) (62.074) (170.262) (1.237.688)

0 114.605 (143.905) (62.074) (132.961) (224.336)

Stand 31 december 2019

Aanschafprijs 1.097.241 5.591.056 20.235.564 2.904.903 2.667.689 32.496.453

Cum. Afschrijvingen (520.940) (4.477.509) (17.150.338) (2.873.827) (2.174.830) (27.197.444)

Boekwaarde 576.301 1.113.548 3.085.226 31.076 492.859 5.299.009

Afschrijvingspercentage 0% 10-20% 10-20% 10-33% 10-33%

TotaalIn €
Bedrijfsgebouwen 

en terreinen
Installaties

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen

Gesubsidiëerde 

gebouwen en 

installaties

Gesubsidiëerde 

bedrijfsinventaris
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Met ingang van boekjaar 2014 worden de gesubsidieerde materiële vaste activa in de jaarrekening vermeld. 
De bijdragen van Het Concertgebouw Fonds worden geregistreerd als langlopende schuld en vallen vrij gelijk 
aan de afschrijvingen van de betreffende activa.  
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. 
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.  
Met ingang van het boekjaar 1980/1981 wordt over de boekwaarde per 1 september van de bedrijfsgebouwen 
en terreinen niet meer afgeschreven. De boekwaarde heeft geen relatie met de economische waarde van Het 
Concertgebouw. Gezien de unieke functie van Het Concertgebouw is het niet mogelijk een economische 
waarde vast te stellen.  
 
De jaarlijks geïndexeerde verzekerde waarde van gebouw en bedrijfsuitrusting wordt eens in de 5 jaar wordt 
getaxeerd, de laatste taxatierapporten zijn van 26 maart 2015, van de Schilderijen is er een taxatierapport van 
2 december 2019.   
 
 

 
31 december 2019 

 
31 december 2018 

Taxatiewaarde inclusief indexaties €  € 

    

Hoofd- en kantoorgebouw  84.672.000 
 

76.500.000 

Bedrijfsuitrusting/inventaris/apparatuur 19.660.000 
 

18.848.000 

Schilderijen 1.358.850 
 

1.336.000 

 
105.690.850  

 
96.684.000  

    Het Concertgebouw valt onder Monumentenzorg, waardoor enerzijds restricties bestaan ten aanzien van 
eventuele gewenste veranderingen en anderzijds mogelijkheden bestaan ten aanzien tot het verkrijgen van 
subsidies voor verbeteringen aan het gebouw. 

 
 
 
2  Voorraden 
 

 31 december 2019 
 

31 december 2018 

 

€ 
 

€ 

 
   

Horeca 88.548 
 

70.902 
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 3   Vorderingen 
 

 31 december 2019 
 

31 december 2018 

 

€ 
 

€ 

Debiteuren 745.236 
 

1.106.610 

Rekening-courant Het Concertgebouw Fonds 741.868 

 

0 

Incasso seriehouders 21.103 
 

626.963 

Rekening-courant Vereniging Vrienden 155.370 
 

155.370 

Overige vorderingen 519.090 
 

368.295 

Overlopende activa 233.198 
 

287.981 

 

2.415.865 
 

2.545.218 

 
Onder de post ‘overige vorderingen’ ad € 519.090 is een vordering ten bedrage van € 314.520 (2018: € 260.511 
opgenomen, betreffende een vordering PIN/Ideal (kruisposten), alsmede een vordering van € 39.610  
(2018: € 39.411), betreffende de rekeningcourant met de Stichting Jubileum Bouwfonds. 
 De vorderingen hebben een looptijd < 1 jaar. De reële waarde benadert de boekwaarde. 

 
 
 
4   Liquide middelen 
 

 
31 december 2019 

 
31 december 2018 

 
€ 

 
€ 

    Vermogensspaarrekening (Topdeposito) 5.400.000 
 

5.900.000 

Vermogensspaarrekening (Jaardeposito) 5.000.014 
 

5.000.014 

Banktegoeden 1.353.157 
 

934.673 

Kas  50.792 
 

63.088 

 

11.803.963 
 

11.897.775 

     
De volgende deposito’s zijn opgenomen per 31 december 2019: 
 
Topdeposito – De interest vergoeding over 2019 bedroeg 0,00 % over het gemiddeld ingelegde spaarbedrag, 
deze deposito heeft van een looptijd van minimaal drie maanden.  
 
Jaardeposito – De interest vergoeding over 2019 bedroeg 0,00 % over het gemiddeld ingelegde spaarbedrag, 
deze deposito heeft een looptijd van minimaal 1 jaar. De deposito vervalt per 1 juli 2020.  
 
De overige middelen staan ter vrije beschikking. 
Het beleid van Het Concertgebouw N.V. is om zijn liquide middelen risicomijdend bij een bank uit te zetten 
met minimaal een A1 of P-1 korte termijn rating van respectievelijk Standard’s & Poor’s  en Moody’s . De 
liquide middelen dienen binnen een jaar beschikbaar te zijn. 
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5  Eigen Vermogen 

Het verloop van het Eigen Vermogen kan als volgt worden toegelicht:  
 
 

 
Gestort en  Overige  Onverdeelde Totaal 

 
opgevraagd  reserves winst 

 

 
kapitaal       

 
€ € € € 

     
Stand per 1 januari 2019 440.750  1.003.584  52.207  1.496.541  

Inname aandelen 2019 0 0  0  0 

Uitgifte aandelen 2019 0  0 0 0  

Toevoeging resultaat 2018 0  52.207  (52.207) 0  

Resultaat 2019 0  0  (58.016) (58.016) 

     Stand per 31 december 2019 440.750  1.055.791  (58.016) 1.438.525  

     
 

 
Aandelenkapitaal 
Het maatschappelijk kapitaal van Het Concertgebouw N.V. bedraagt per 31 december 2019 € 1.000.000. Het 
kapitaal is verdeeld in 300 gewone aandelen, 1.700 preferente aandelen en 2000 jubileumaandelen, alle 
aandelen zijn groot € 250. 
 
Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal bedraagt € 440.750, bestaande uit 297 gewone aandelen, 614 
preferente aandelen en 852 jubileumaandelen. De jubileumaandelen zijn uitgegeven aan stichting 
Jubileumfonds 1948 en 2013 voor Het Concertgebouw ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van Het 
Concertgebouw N.V. De stichting heeft certificaten uitgegeven aan Het Concertgebouw Fonds. In 2017 zijn er 
50 jubileumaandelen extra uitgegeven aan de stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor Het Concertgebouw, 
ook hiervoor zijn certificaten uitgegeven aan het Concertgebouw Fonds. Eventuele winsten worden gelet op 
de doelstellingen van Het Concertgebouw N.V. niet uitgekeerd aan de aandeelhouders maar toegevoegd aan 
de overige reserves. Een toelichting van de winst per aandeel is om die reden niet van toepassing. 
 
 
 

Mutaties in aandelenwaarde 
     Gewone 
aandelen 

Preferente 
aandelen 

Jubileum 
aandelen 

Totaal 

 € € € € 

     
Stand per 1 januari 2019 74.250 153.500 213.000 440.750 

Inname/uitgifte aandelen 2019 0   0 

Stand per 31 december 2019 74.250 153.500 213.000 440.750 
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6        Voorzieningen 
 
Het verloop van de voorzieningen is als volgt: 
 

 

 Groot 
onderhoud 

Jubilea Langdurig 
zieken 

Levensfase 
budget 

Totaal 

 € € € € € 

      

Stand per 1 januari 2019 1.541.190 145.003 67.778 75.000 1.828.971 

Dotaties 400.000 7.406 0 0 407.406 

Onttrekkingen (359.815) (9.730) (67.778) 0 (437.323) 

Stand per 31 december 2019 1.581.375 142.679 0 75.000 1.799.054 

       

 
Voorziening groot onderhoud 
De voorziening groot onderhoud is bestemd om groot onderhoud aan het gebouw over de jaren te egaliseren. 
De voorziening wordt bepaald op basis van een rolling forward tijdspanne van 10 jaar. De gepresenteerde 
voorziening is voor de periode langer dan 1 jaar. De voorziening is gewaardeerd op nominale waarde. 
 
Overige personeelsvoorzieningen: 
De voorziening voor jubilea is berekend op basis van een model, waarin rekening is gehouden met de huidige 
medewerkers en de gemiddelde duur van de dienstverbanden. De gepresenteerde voorziening is voor de 
periode langer dan 1 jaar. 
 

 

7       Langlopende schulden 

 

 2019 
 

2018 

 € 

 

€ 

  

  Beginbalans boekjaar 3.322.280 

 

3.728.055 

Toevoeging HCF bijdragen 653.000 

 

495.000 

Afname afschrijving gesubsidieerde vaste 
activa (858.979) 

 
(900.776) 

 3.116.301 

 

3.322.280 

    
De post langlopende schulden bestaat uit, van de stichting Het Concertgebouw Fonds ontvangen, 
bijdragen voor de aanschaf van vaste activa. Deze bijdragen worden gebruikt ter dekking van de 
afschrijvingen op deze gesubsidieerde vaste activa. De jaarlijkse vrijval is gelijk aan de afschrijving op de 
betreffende vaste activa.  
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8       Kortlopende schulden 
 

 31 december 2019 
 

31 december 2018 

 € 

 

€ 

  

  Vooruit-ontvangen recettes volgend boekjaar 8.953.346 
 

7.614.305 

Crediteuren 1.974.738 
 

2.169.295 

Vooruitontvangen sponsoring en Businessclub 799.837 
 

679.875 

Rekening-courant Het Concertgebouw Fonds 0  
 

1.232.917 

Nog te betalen kosten 375.153 
 

316.203 

Nog te betalen salarissen en honoraria 220.054 
 

202.134 

Nog te betalen vakantiegelden 280.108 
 

272.885 

Rekening-courant AVROTROS 165.547 
 

205.518 

Omzet- en loonbelasting 155.200 
 

307.290 

Overige schulden 169.941 
 

184.667 

Vooruitontvangen borgstellingen 100.794 
 

134.127 

Overige overlopende passiva 58.787 
 

70.232 

 
13.253.505 

 
13.389.448 

    
 
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd korter dan 1 jaar. De reële waarde benadert de 
boekwaarde. 
 

9     Belastingen  

Per balansdatum bedraagt het cumulatief fiscaal compensabele verlies, dat voor voorwaartse 
verliescompensatie in aanmerking komt € 0 (2018: € 35.682).  
Het toepasselijk belastingtarief is 25%. Het effectieve belastingtarief is 0% en wijkt af van het toepasselijke 
belastingtarief als gevolg van de voorwaartse verliescompensatie.  
 
Gegeven het permanente karakter van het verschil in waardering van het gebouw voor fiscale en commerciële 
doeleinden, is met een latente belastingverplichting over dit verschil geen rekening gehouden. 

 
 
10   Niet in de balans opgenomen toezeggingen en verplichtingen 
 
Toezeggingen van derden 
De vennootschap heeft van Het Concertgebouw Fonds voor 2020 een totale toezegging ontvangen van  
€ 2.758.500.  Dit betreft onder anderen een toezegging voor een renovatiebijdrage van € 570.000 in de 
bestedingen aan groot onderhoud.  
Inzake Educatie & Participatie heeft Het Concertgebouw Fonds voor 2020 een bijdrage toegezegd van € 
680.000, dit is inclusief een bijdrage voor de talentenjacht (€ 50.000) en de Digitale Leerlijn (€ 102.000). Voor 
het project Wereldberoemde Symfonie Orkesten is een bijdrage toegezegd van € 100.000. Voor Mahler2020 is 
een bijdrage toegezegd van € 207.500.Voor Turning East/ATALA concerten is een bijdrage toegezegd van € 
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90.000. Voor overige doelen en kosten is een bijdrage toegezegd van € 1.009.000. Deze genoemde bijdragen 
kunnen echter alleen opgevraagd worden als de betreffende projecten ook daadwerkelijk gerealiseerd worden 
met besteding van de begrote kosten.  
 
Verstrekte zekerheden 
Er zijn geen zekerheden verstrekt. 
 
Verplichtingen 
De vennootschap heeft een terrein ter grootte van 4 are en 76 centiare in gebruik, waarvoor per  
1 augustus 1986 een voortdurende erfpacht is overeengekomen voor een termijn van 50 jaar, eindigend op 1 
augustus 2036. De jaarlijkse canon is vastgesteld op € 10.867.  
 
De vennootschap gebruikt diverse huurpanden. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd. De huidige 
huurovereenkomst zal aflopen per 1 januari 2025. 
De vennootschap is operationele leaseverplichtingen aangegaan voor printer- & scanapparatuur.  
 
De niet uit de balans blijkende verplichtingen bedragen:  
 

   
31 december 2019 

Te betalen: 
  

€ 

Binnen één jaar 
  

201.989  

Tussen één en vijf jaar 
  

807.954  

Meer dan vijf jaar 
  

0  

   
1.009.943  

 
 

   11    Netto Omzet    
 

 
2019 

 
2018 

 

€ 

 

€ 

    Kaartverkoop eigen programmering & educatie 9.787.107 

 

7.987.289 

Zaalverhuur 5.576.341 

 

5.702.953 

Hospitality 3.333.064 

 

4.059.145 

 

18.696.512 

 

17.749.387 

    Het verschil in kaartverkoop 2019 versus 2018 is grotendeels te wijten aan de BankgiroLoterij zomerconcerten 
en met name de 5 besloten VIP concerten. De afname van de Hospitality omzet is te verklaren door de 
outsourcing naar Vermaat (in vierde kwartaal 2018) van een aantal horeca-activiteiten. 
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12  Overige bedrijfsopbrengsten 

De overige bedrijfsopbrengsten zijn als volgt te specificeren: 
 

 
2019 

 
2018 

 
€ 

 
€ 

    Sponsoropbrengsten en bijdragen 1.570.524 

 

2.276.837 

Vrijval bijdragen Gesubsidieerde MVA 858.979 

 

900.776 

Overige opbrengsten 1.412.163 

 

1.524.741 

Bijdrage Het Concertgebouw Fonds 1.172.285 

 

882.940 

Bijdrage Businessclub 753.518 

 

747.234 

 

5.767.469 

 

6.332.528 

     
 
 
13   Subsidie Gemeente Amsterdam 
 
In 2019 heeft Het Concertgebouw N.V. de volgende gemeentesubsidies ontvangen: 
 

 
2019 

 
2018 

 

€ 

 

€ 

    Subsidieverlening Kunstenplan 1.074.149 

 

1.037.017 

Subsidie Binnenschoolse Muziekeducatie 289.144 

 

289.144 

 

1.363.293 

 

1.326.161 

 

   De Kunstenplan-subsidie is besteed aan het doel en de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend. 
 
 
14  Directe inkoopkosten   
 

 
2019 

 
2018 

 

€ 

 

€ 

    Kosten honoraria 4.970.712 

 

4.159.634 

Overige inkoopkosten 2.100.420 

 

2.046.852 

 

7.071.132 

 

6.206.485 
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15  Personeelskosten 
  

 2019 
 

2018 

 € 

 

€ 

 
   Lonen en salarissen 6.886.094 

 

7.441.233 

Overige sociale lasten 1.261.003 

 

1.320.965 

Overige personeelskosten 797.111 

 

915.132 

Pensioenlasten 659.500 

 

429.990 

 9.603.708 

 

10.107.320 

     
De afname van de personeelskosten is het gevolg van de outsourcing van horeca-activiteiten in het vierde 
kwartaal 2018. De hogere pensioenlasten worden veroorzaakt door een correctie van bijdragen over de jaren 
2014-2019. 
 
 
16   Overige  bedrijfskosten 
 

 2019 
 

2018 

 € 

 

€ 

 
   Marketing- & Communicatiekosten 2.552.735 

 

2.457.357 

Onderhoud gebouwen 1.316.614 

 

1.345.583 

Overige algemene kosten 930.755 

 

1.009.087 

Algemene kosten gebouwen 851.311 

 

806.008 

Automatiseringskosten 858.633 

 

932.827 

Voorstellingskosten 962.203 

 

839.240 

Huren en erfpacht 234.403 

 

227.876 

Representatiekosten 266.108 

 

155.874 

 

7.972.762 

 

7.773.853 

    Onder de Overige Algemene kosten zijn de kosten van accountantsorganisaties opgenomen, deze kosten zijn 
toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben.  
De specificatie hiervan is als volgt: 
 

 
2019 

 
2018 

 

€ 

 

€ 

 
 

 
 

- Onderzoek van de jaarrekening 87.725 

 

83.000 

- Andere controleopdrachten 26.896 

 

18.342 

- Fiscale adviezen 2.280 

 

29.562 

 

116.901 

 

130.904 
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17  Kosten en opbrengsten gerelateerd aan Het Concertgebouw Fonds (HCF) 

Binnen de verslaggeving van Het Concertgebouw NV zijn de volgende kosten opgenomen die in HCF 
opgenomen zijn in de kostenverdeelstaat en welke samenhangen met inkomsten die binnen HCF zijn 
verantwoord. Voor deze kosten heeft Het Concertgebouw N.V. geen vergoeding ontvangen. 
 

  
2019 

 
2018 

  
€ 

 
€ 

     Publiciteit en communicatie 
 

129.558 
 

97.685 

Representatie 
 

124.460 
 

103.397 

Personeelskosten 
 

234.072 
 

208.345 

  

488.090 
 

409.427 

     Kosten en investeringen binnen Het Concertgebouw N.V. waarvoor de volgende bijdrage van het HCF  is 
ontvangen: 
 

  
2019 

 
2018 

  

€ 

 

€ 

     Bijdrage Renovatieprojecten 
 

853.000  
 

595.000  

Bijdrage Educatieprojecten 
 

550.000  
 

350.000  

Bijdrage Digitale Leerlijn 
 

75.000  
 

124.050  

Bijdrage Tracks 
 

30.000  
 

30.000  

Bijdrage Participatie 
 

50.000  
 

85.000  

Bijdrage Compositie-opdrachten 
 

1.500  
 

0  

Bijdrage Composer in Residence 
 

17.079  
 

13.890  

Bijdrage Kleine Zaal 
 

40.000  
 

0  

Bijdrage Grote Zaal 
 

0  
 

20.000  

Bijdrage WSO Fonds 
 

61.706  
 

0  

Bijdrage Turning East 
 

37.000  
 

60.000  

Bijdrage Popprogrammering 
 

20.000  
 

20.000  

Bijdrage Muzikaal Dividend 
 

80.000  
 

80.000  

Bijdrage Topmusici Kleine Zaal 
 

10.000  
 

0  

  

1.825.285 
 

1.377.940 

      

18  Werknemers 

Op 31 december 2019 waren er 267 medewerkers (2018: 282) in dienst. Omgerekend naar fulltime functies 
werkten er in 2019 gemiddeld  166 FTE (2018: 188.3 FTE). Het aandeel van medewerkers met vast 
overeengekomen werktijden daalde naar 125,2 FTE (2018: 132.4 FTE).  De inzet van de afroepmedewerkers 
kwam overeen met  40,8 FTE (2018: 55.9 FTE). 
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19  Bezoldiging bestuurders en commissarissen 

De specificatie van de bezoldiging van de directie naar analogie van de Wet Normering Topinkomens over 
2019 is als volgt:  
 

Naam: Mr. S.A. Reinink  
 Functie Algemeen Directeur 

Dienstverband: 
  • Aard (looptijd): Onbepaald 

 • Uren / partime percentage 38 / 100 
 • Periode: 01-01-2019 tot en met 31-12-2019 

      

Bezoldiging in €   WNT 

   Bruto loon/salaris 
 

120.108 

Vakantiegeld 
 

9.445 

Eindejaarsuitkering, 13e / 14e mnd. 
 

136 

Belastbare vergoedingen/bijtellingen 
 

29.132 

Kosten lease auto / privégebruik 
 

0 

Pensioenlasten (werkgeversdeel) 
 

9.634 

   Totaal bezoldiging 2019   168.455 

    

Naam: 
Drs. G. A. 
Zantinge 

 
Functie 

Zakelijk 
Directeur 

 Dienstverband: 
  • Aard (looptijd): Onbepaald 

 • Uren / partime percentage 38 / 100 
 • Periode: 01-01-2019 tot en met 31-12-2019 

      

Bezoldiging in €   WNT 

   Bruto loon/salaris 
 

113.580  

Vakantiegeld 
 

8.932  

Jubileumuitkering 
 

2.556 

Eindejaarsuitkering, 13e / 14e mnd. 
 

136  

Pensioenlasten (werkgeversdeel) 
 

11.904  

Totaal bezoldiging 2019   137.108  
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De vennootschap heeft twee (2018: twee) statutaire directieleden en zeven commissarissen. De directie 
bezoldiging bedraagt in 2019 € 328.045 (2018 € 325.574). 
De bezoldiging bestaat uit salaris inclusief werkgeverspremies, pensioenpremies en overige emolumenten. De 
commissarissen genieten geen bezoldiging. 

 
 
Amsterdam, 5 juni 2020 
 
 
Raad van Commissarissen Het Concertgebouw N.V.: 
Dr. G.J. Wijers, voorzitter 
P. Audi 
A.D. Boer  
Prof. Dr. J. Bussemaker 

Mr. G.V.H. Doeksen 

Mr. A.L.M. Mutsaers 
H. Schumacher 
Mw. Mr. Drs. H.W.P.M.A. Verhagen 
 

 

 
Directie Het Concertgebouw N.V. 

Mr. S.A. Reinink, voorzitter 

Mevr. Drs. G.A. Zantinge  
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OVERIGE GEGEVENS 

 
Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming 
Artikel 17, leden 1 en 2 luiden als volgt: 
 
1. De vennootschap kan slechts dividenden en andere uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen 

groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de 
reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. 

 
2.1  Ten laste van de winst, blijkens uit de door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde 

winst- en verliesrekening wordt allereerst zoveel gereserveerd als de directie, onder goedkeuring van 
de Raad van Commissarissen, mocht beslissen. 

 Tot het doen van uitkeringen op aandelen ten laste van de aldus ontstane reserve kan door de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders slechts worden besloten op voorstel van de Raad van 
Commissarissen. Ten aanzien van die uitkeringen is het hierna in de tweede en derde zin van sub-lid 2 
bepaalde van overeenkomstige toepassing. 

 
2.2  Hetgeen na reservering als voormeld van de voor verdeling vatbare winst resteert, wordt indien en voor 

zover mogelijk verdeeld als volgt: 
 
A. allereerst wordt op de preferente aandelen een dividend uitgekeerd van zes procent berekend over 

het nominale op de aandelen gestorte bedrag; 
 B. vervolgens wordt op de gewone aandelen een dividend uitgekeerd van vijf   
  procent over het nominale op die aandelen gestorte bedrag. 

 
Het wegens ontoereikendheid van de voor verdeling vatbare winst in enig vorig boekjaar aan 
aandeelhouders ingevolge de vorige zin te weinig uitgekeerde dividend, zal - onder aftrek van 
eventuele uitkeringen op aandelen ten laste van enige reserve van de vennootschap - uit de alsdan 
resterende winst zoveel mogelijk - eerst op de preferente aandelen en vervolgens op de gewone 
aandelen alsnog worden uitgekeerd. 
De na toepassing van het vorenstaande vervolgens nog resterende winst staat ter beschikking van de 
algemene vergadering van aandeelhouders, met dien verstande dat deze - vervolgens nog - resterende 
winst strekt ten bate van preferente en gewone aandelen zonder onderscheid. 
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Nevenfuncties directieleden Het Concertgebouw N.V. 
 
Mr. S.A. Reinink 

  
2000     Voorzitter Stichting G. Ribbius Peletier jr. tot behoud van het Landgoed Linschoten    
2006  Lid Raad van Adviseurs Nexus Instituut 
2007  Bestuurslid/secretaris Stichting 4 mei concert 
2007  Lid Raad van Adviseurs Stichting Nationaal Park de Hoge Veluwe 
2008  Lid Raad van Toezicht Nationaal Muziekinstrumentenfonds  
2011  Bestuurslid Stichting Tjardus Greidanus 
2016  Board Member International Society for the Performing Arts (ISPA) 
2017  Bestuurslid Reünistenvereniging Utrechts Studentencorps 

 
 
Mevrouw drs. G.A. Zantinge 
 
2007 Lid directieoverleg Amsterdamse Theaters 
2007 Lid directieoverleg Amsterdamse Culturele Instellingen 
2016 Voorzitter Vereniging Schouwburg- en Concert Directies 
2016 Voorzitter Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek 
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NEVENFUNCTIES RAAD VAN COMMISSARISSEN HET CONCERTGEBOUW N.V.  
 
Dr. G.J. Wijers (lid per 2008 en voorzitter van de RvC per 2015) 

 Voorzitter RvC ING Groep N.V.; 

 Lid RvC HAL; 

 Lid European Advisory Panel Temasek; 

 European Member of the Trilateral Commission; 
 

 

Mr. G.V.H. Doeksen (lid per 2010) 
Co-founder AlpInvest Partners B.V. en Senior Advisor Carlyle Group 

 Lid RvC Koninklijke Doeksen B.V.; 

 Lid RvC Nouryon Holding B.V.; 

 Lid RvC Athora Holding Ltd; 

 Lid Advisory Board Van Lanschot Kempen 
 

 

Mr. C.P.A.J. Leenaars (lid per 2013, maakt deel uit van Financiële Commissie van RvC, afgetreden per  
25 juni 2019)   
Vice-Voorzitter Wealth Management UBS AG, Zurich 

 Lid Executive Committee  en European Treasurer “the Trilateral Commission”; 

 Lid RvC Capital One Financial Corporation, McLean (VA) USA 
 

 

Mr. Drs. H.W.P.M.A. Verhagen (lid per 2016) 

CEO en Lid van Raad van Bestuur PostNL 

 Lid RvC Rexel S.A.; 

 Lid RvC ING Group N.V.; 

 Lid dagelijks bestuur VNO-NCW; 

 Voorzitter Raad van Toezicht Nieuwe Kerk 
 
 
Mr. A.L.M. Mutsaers (lid per 2017) 
Management Board/Practice Partner, De Brauw Blackstone Westbroek 
 
 
A.D. Boer (lid per 2017, maakt deel uit van Financiële Commissie van RvC) 
Non-Executive Board Member and Advisor 

 Voorzitter RvA G-Star; 

 Voorzitter RvT Foundation Rijksmuseum; 

 Senior Advisor McKinsey & Company; 

 Non-Executive Director Nestlé Zwitserland; 

 Non-Executive Director SHV; 

 Lid/Director KHMW; 

 Founding member NL2025 
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Prof. Dr. J. Bussemaker (lid per 2018)  
Hoogleraar Wetenschap, Beleid en Maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg 

 Voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving; 

 Voorzitter Coöperatiebestuur PGGM;  

 Voorzitter Advisory Board Orange Knowledge Programme, Nuffic; 

 Commissaris bij First Dutch Innovations; 

 Voorzitter van de academie van de Gouden Ganzenveer; 

 Lid RvT Nederlands Dans Theater 
 
 
De heer H. Schumacher (lid per 2019, maakt deel uit van Financiële Commissie van RvC) 
CEO en lid van de Executive Board van Koninklijke FrieslandCampina N.V. 

  Voorzitter Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) 
 
 
De heer P. Audi (lid per 2019) 
Algemeen Directeur Festival Aix-en-Province 
Artistiek Directeur Park Avenue Armory New York 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 


