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JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE 

Omtrent de toestand van Het Concertgebouw N.V. en zijn handelingen in het boekjaar 2020. 
Vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 21 juni 2021 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 is het podium voor 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 en de Stichting Barokconcerten Nederland. 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.   
 
 
Covid-19 pandemie 
2020 stond in het teken van de covid-19 pandemie. Op  12 maart 2020 moest Het Concertgebouw op last van 
de overheid de deuren sluiten. Op 1 juni mochten de deuren weer open, zij het met grote beperkingen zoals de 
regel dat musici en bezoekers ten opzichte van elkaar minimaal anderhalve meter afstand moesten houden. 
Aanvankelijk mochten we maximaal 30 bezoekers ontvangen, maar dat werd met ingang van 1 juli opgehoogd 
tot maximaal 350 bezoekers in de Grote Zaal en 80 bezoekers in de Kleine Zaal. Vanwege het toenemend 
aantal besmettingen werd met ingang van 3 oktober het maximum toegestane aantal bezoekers aan 
concerten teruggebracht tot 250 in de Grote Zaal (met een ontheffing van de veiligheidsregio). Op 14 oktober 
werd dit aantal wederom verder verlaagd tot maximaal 30 bezoekers, reden voor ons om niet langer concerten 
voor betalend publiek te organiseren.  Op 4 november werd Het Concertgebouw opnieuw geheel gesloten 
voor publiek. Wel waren orkestrepetities toegestaan en konden concerten worden opgenomen en 
gedistribueerd via radio, TV en digitale kanalen.  
 
Als gevolg van de pandemie werden talloze concerten en festivals (waaronder het Mahlerfestival 2020 en het 
Beethovenfestival) geannuleerd. Een enorme teleurstelling en financiële strop voor onder andere het publiek, 
de musici, sponsoren, donateurs, leveranciers en medewerkers. Hieronder zal uitsluitend worden stilgestaan 
bij de concerten en evenementen die wel doorgang konden vinden (de geannuleerde concerten en 
evenementen blijven buiten beschouwing). 
 
Missie en visie 
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 
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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.  
 
Kerncijfers 
In 2020 heeft Het Concertgebouw 210.257 bezoekers mogen verwelkomen (744.933 in 2019) bij 292 (2019: 
686) openbare concerten, waarvoor 180.198 (2019: 655.750) toegangsbewijzen werden verkocht. De 12 (2019: 
74) gratis toegankelijke evenementen (waaronder lunchconcerten) werden bezocht door 7.365 (2019: 30.545) 
bezoekers.   
 
Een zuivere vergelijking van de bezettingsgraad ten opzichte van 2019 is niet mogelijk, aangezien we rekening 
houdend met de verplichte 1,5 meter afstand gemiddeld genomen slechts 18% van het gebruikelijke aantal 
stoelen mochten verkopen.  
  
Het totale aantal activiteiten nl.  424 - bestaande uit concerten, educatie- en commerciële activiteiten - 
bedroeg slechts 41,8% van het aantal activiteiten ten opzichte van 2019.  
 
De Nederlandse Overheden hebben ons financieel gesteund met een totale bijdrage van € 4.806.497 als 
tegemoetkoming voor het door de pandemie ontstane exploitatietekort. De overheidsbijdragen zijn als volgt 
samengesteld:  

  2020 

  € 

NOW 1 (april - juni)  1.182.889  

NOW 2 (juli - oktober)  1.110.545  

NOW 3 (november - december)  772.401  

Aanvullende subsidie Kunstenplan  870.331  

Fonds Podiumkunsten  870.331  

  4.806.497  

 
Mede dankzij extra schenkingen van donateurs en de bereidheid  van donateurs om hun geoormerkte 
bijdragen voor 2020 aan te wenden voor financiële steun aan Het Concertgebouw, kon Het Concertgebouw 
Fonds een bijdrage aan Het Concertgebouw ter beschikking stellen om het enorme tekort van € 1.700.000 aan 
te vullen dat er ondanks de genoemde overheidssteun resteerde.  
 
In 2020 is een resultaat gerealiseerd voor Het Concertgebouw N.V. ten bedrage van -  €  95.416   
(2019 - € 58.016). Het eigen vermogen per ultimo 2020 bedraagt €  1.343.109  (2019: € 1.438.525).  
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Programmering 
In Het Concertgebouw is de wereldtop van de klassieke muziek te beluisteren. 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 2020 vonden er in Het Concertgebouw 292 openbaar toegankelijke concerten plaats, waarvan 131 binnen de 
Eigen Programmering (2019: 392), waaronder 24 kinderconcerten en exclusief 12 gratis concerten.  
Het merendeel van de oorspronkelijk geprogrammeerde concerten moest vanwege de pandemie worden 
geannuleerd.  Een indrukwekkende (veelal last-minute georganiseerde) online en radio programmering, werd 
digitaal beschikbaar gesteld.  De ‘Empty Concertgebouw Sessions’ bereikten een zeer groot (digitaal) publiek, 
hetgeen blijkt uit de ruim 1.3 miljoen views. Het Mahler – en het Beethoven Festival verplaatsten zich van de 
zaal online naar de woonkamer en werd door een ongekend groot aantal mensen bekeken (wereldwijd ruim  
2.1 miljoen views). De ‘BankGiro Loterij ZomerSessies’, als alternatief voor de ZomerConcerten, trokken naast 
bezoekers in de zaal ook een groot online publiek. 
  
In het kader van de nieuwe serie ‘Jonge wereldsterren’ vond in januari 2020 een zeer geslaagd concert plaats 
met de jonge cellist Kian Soltani, begeleid door het Luzerner Sinfonieorchester o.l.v. James Gaffigan. In 
februari volgde een tweede concert van deze serie rondom de jonge wereldsterren pianist Jan Lisiecki en 
dirigent Robin Ticciatti. 
 
Op 11 februari was de aftrap van het Mahler Festival met de wereldpremière van de film van  
Lucas van Woerkum: The Echo of Being. Het Nederlands Philharmonisch Orkest vertolkte delen uit Mahlers 
symfonieën waarop Van Woerkum zijn film had gebaseerd. Het NHK Symphony Orchestra Tokyo o.l.v.  
Paavo Järvi bewees andermaal thuis te horen in de wereldtop van de symfonieorkesten. 
Het Klassieke Meesterwerken-concert met Amsterdam Sinfonietta en Arthur en Lucas Jussen kon na de 
annulering in april op 9 september 2020 in aangepaste vorm doorgaan. Er werden twee concerten van een uur 
voor 350 bezoekers georganiseerd. Arthur en Lucas soleerden in een dubbelconcert van Bach, en speelden 
Night van Fazil Say dat speciaal voor hen is gecomponeerd. 
Spotlight-artiest en violiste Isabelle Faust stelde een serie van drie concerten samen. Op 26 februari 2020 
bracht zij een bijzonder soloprogramma met werken van Holliger en Biber in de Kleine Zaal. Het laatste 
concert uit de reeks is vanwege corona uitgesteld. 
 
Nieuw publiek klassiek 
Veel nieuw publiek wist de weg naar Het Concertgebouw te vinden. Onder andere bij de concerten van  
The Academy of St Martin in the Fields met pianist Fazil Say en concert van het Noord Nederlands Orkest met 
een programma rond Avicii. 
Het tiende en laatste seizoen van TRACKS werd afgesloten met twee unieke jubileumedities rond harpiste  
Lavinia Meijer en pianiste Nino Gvetadze. Voor TRACKS zal een nieuwe serie gericht op nieuw/jong en divers 
publiek worden ontwikkeld.  
Samen met de Concertvrienden en Entrée werd een nieuwe serie in de Kleine Zaal opgezet: Klapstuk, gericht 
op jong publiek dat wil kennismaken met klassieke muziek.  
Op 7 februari 2020 vertelden journalist Leo Blokhuis, violiste Diamanda Dramm en folkmuzikant Sam Amidon 
in de serie Scherpdenkers het bijzondere verhaal van de Amerikaanse componist Charles Ives. 
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Kleine Zaal 
De Vocaal-serie kende succesvolle avonden met verrassende en onalledaagse programma's door 
respectievelijk countertenor Andreas Scholl, mezzosopraan Olivia Vermeulen en tenor Ian Bostridge.  
 
In maart 2020 traden violist James Ehnes, Trio Jörg Widmann/Tabea Zimmermann/Annika Treutler,  
het Busch Trio en pianist Julien Libeer op. Het Hagen Quartett (winnaar van de Concertgebouw Prijs 2019) 
beleefde een bijzondere verplaatsing wegens de pandemie: hun Kleine Zaal-concert vond op 3 oktober 2020 
plaats in de Grote Zaal. Begin maart vond er op de valreep nog een succesvol Rising Stars-concert plaats met 
het Duitse Goldmund Quartett.  
Met Lilian Farahani  is in november een Empty Concertgebouw Session opgenomen in de Grote Zaal met het 
repertoire dat zij zou hebben gezongen tijdens haar geannuleerde concert. 
  
Gratis lunchconcerten 
De lunchconcerten vonden plaats tot 12 maart 2020.  
Het Concertgebouworkest verzorgde drie goed bezochte openbare repetities in de Grote Zaal. In de volledige 
gevulde Kleine Zaal vonden afwisselende concerten van verschillende genres en vormen plaats. Zo verzorgde 
het Conservatorium van Amsterdam zowel een fantastisch jazzprogramma als een concert met de unieke 
muziek van composer in residence Thomas Larcher. Een Sjostakovitsj-octet was te horen door studenten van 
het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Het gerenommeerde Orlando Festival presenteerde het Poolse 
Erlendis Gitaarkwartet en Oscar Back-winnares Coraline Groen gaf een prachtig recital. Twee laureaten van 
het Internationaal Vocalisten Concours ’s-Hertogenbosch zorgden voor vocale afwisseling met een bijzonder 
liedprogramma. De leden van het jong NBE presenteerden een vernieuwend en zeer aanstekelijk concert vol 
toegankelijke hedendaagse werken. 

 
BankGiro Loterij ZomerConcerten 
Met steun van de BankGiro Loterij konden we in de zomermaanden tijdens de BankGiro Loterij ZomerSessies 
organiseren: twaalf avonden met twee concerten van een uur.  
De ZomerSessies  werden geopend door Arthur en Lucas Jussen, met een prachtig programma met muziek 
van Mozart en Schubert. Verder traden op o.a. Fuse, het Radio Filharmonisch Orkest, Alain Clark,  
Carel Kraayenhof, het European Union Youth Orchestra (in aanwezigheid van prinses Beatrix) en bassist 
Dominic Seldis met ensemble.  
Ondanks een vrij korte voorbereidingstijd zijn er in totaal  6.400 kaarten verkocht.  Afgezet tegen de beperkte 
capaciteit van 350 stoelen, bereikten we hiermee een bezettingsgraad van gemiddeld 76%. Alle concerten 
werden semi-live gestreamd op onze website Concertgebouw.nl en op Facebook waarmee we een bereik 
realiseerden van 240.000 views. 

 
Het Zondagochtend Concert 
Als ruggengraat heeft Het Zondagochtend Concert een vast aantal concerten met het Radio Filharmonisch 
Orkest en het Groot Omroepkoor. Beide gezelschappen kregen een nieuwe chef-dirigent,  respectievelijk  
Karina Canellakis (vanaf 1 sept 2019)  en Benjamin Goodson, (vanaf 1 sept 2020)  die beiden grote indruk 
maakten op het publiek en de luisteraars van Radio 4. Het Nieuwjaarsconcert werd uitgevoerd door het 
Sinfonieorchester Wuppertal, dat zijn debuut in de serie maakte. Het Sinfonieorchester Sankt Gallen keerde 
terug met Anna Fedorova met het eerste pianoconcert van Rachmaninoff. In februari was het 
Wurttembergisches Kammerorchester Heilbronn te gast met een Piazzolla-programma met bandoneonist 
Carel Kraayenhof. 
Vanaf september tot half oktober 2020, was het mogelijk concerten te organiseren met een beperkt aantal 
mensen in de zaal. Het was bijzonder hoe flexibel alle musici en ensembles waren, om toch mooie 
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programma’s mogelijk te maken ondanks alle fysieke en financiële beperkingen. Seizoen 2021-22 begon met 
Anna Federova en een klein ensemble uit de Nordwestdeutsche Philharmonie, die het tweede pianoconcert 
van Chopin uitvoerden.   
In september was violiste Noa Wildschut te gast met het prachtige Vioolconcert van Saint-Saëns. 
Vanaf half oktober 2020 werd Het Zondagochtend Concert georganiseerd zonder publiek waarvoor  
Het Concertgebouw en AVROTROS extra financiële middelen inzette. Ook deze concerten zijn aangepast met 
kleinere ensembles en bezettingen. Het waren prachtige concerten met onder andere solisten zoals  
Liza Ferschtman, Nino Gvetadze en Christianne Stotijn. Enkele concerten werden ook live gestreamd.  
 
Pop & Jazz 
Het jaar 2020 begon zeer sterk met Ayanna Witter-Johnson. Het filmpje dat onze collega’s met haar maakten 
op de dag van haar optreden in de zomer van 2019 ging ‘viral’: deze Concertgebouw Session werd miljoenen 
malen bekeken. Deze jazzy singer/celliste en haar band gaven in januari een geweldig optreden in een 
uitverkochte zaal. 
In februari vierden we met twee uitverkochte concerten de 75e verjaardag van Willeke Alberti. Met haar band 
zong ze twee uur lang de sterren van de hemel met liedjes uit haar gigantische oeuvre. Het publiek verliet de 
zaal met een brede glimlach. 
Op 16 en 17 februari gaf ‘s werelds beste bigband Jazz at Lincoln Center Orchestra met hun leider  
Wynton Marsalis twee weergaloze concerten. 
In de korte periode van september tot begin oktober waarin anderhalvemeterconcerten mogelijk waren, heeft 
Edsilia Rombley vier korte concerten gegeven, verspreid over twee avonden. Het Jazz Orchestra of the 
Concertgebouw bracht samen met diverse solisten een waardig eerbetoon aan Count Basie en Frank Sinatra 
tijdens een prachtige editie van de Dutch Jazz Heritage-serie. 
 
 
Concertgebouworkest, Nederlands Philharmonisch Orkest en andere concertorganisatoren  
De vaste bespelers van de Grote Zaal - het Concertgebouworkest, het Nederlands Philharmonisch Orkest en 
de NTR ZaterdagMatinee – brachten ook in 2020 een belangrijk deel van het concertaanbod in de Grote 
Zaal.  Veel van hun concerten vonden ook tijdens de sluiting plaats, meestal in aangepaste vorm, en werden 
via de radio en online uitgezonden. 
Het Concertgebouworkest gaf 69 concerten (2019: 60) in de Grote Zaal. Van deze concerten vonden er 21 
plaats vòòr 12 maart met volledige capaciteit, 43 met beperkte capaciteit (30, 250 of 350 bezoekers) en 5 
zonder publiek. Op 31 januari stond Pierre Bokma op het podium bij het Concertgebouworkest als verteller in 
Stravinsky’s indringende operaoratorium Oedipus Rex. Hetzelfde mythologische stuk inspireerde ook Theo 
Verbey tot een nieuwe opdrachtcompositie. 
 
Het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest verzorgden 25 concerten (2019: 42) in 
de Grote Zaal. Van deze concerten vonden er 11 plaats voor 12 maart met volledige capaciteit, 12 met 
beperkte capaciteit (30, 250 of 350 bezoekers) en 2 zonder publiek. Op 20 juni nam dirigent Marc Albrecht na 
negen seizoenen afscheid van het Nederlands Philharmonisch Orkest met een concert voor een publiek 
bestaande uit 30 vrienden en donateurs. 
 
De ZaterdagMatinee organiseerde 21 concerten (2019: 32) in de Grote Zaal. Van deze concerten vonden er 8 
plaats vòòr 12 maart met de volledige capaciteit, 5 met beperkte capaciteit (30, 250 of 350 bezoekers) en 8 
zonder publiek. Op 12 december vierde Jaap van Zweden zijn zestigste verjaardag door in de ZaterdagMatinee 
de enige opera van Beethoven -  Fidelio -  te dirigeren. 
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Op 9 februari debuteerde Igor Levit in de serie Meesterpianisten en op 1 maart gaf Alexei Volodin een recital.  
In het najaar 2020 werd bekend dat er na 33 jaar een einde kwam aan de serie Meesterpianisten. 
Het spijt ons dat Riaskoff Concertmanagement zich genoodzaakt zag zijn activiteiten te beëindigen. Een groot 
verlies voor de muzieksector en voor Marco Riaskoff in het bijzonder.   
 
Bijzondere verhuringen 
In 2020 vond een aantal bijzondere verhuringen plaats: 

- De show van stand up comedian Daniël Arends op 22 februari voor een uitverkochte Grote Zaal.  
De show werd opgenomen voor latere uitzending; 

- Op 24 april werd in de Kleine Zaal voor de tweede keer de Lintjesregen van de Gemeente Amsterdam 
georganiseerd. Om alle lintjes uit te kunnen reiken, vonden er in verband met de veiligheidsmaat-
regelen twee bijeenkomsten na elkaar plaats; 

- Op 13 oktober vond het jaarlijkse benefietconcert plaats, ditmaal georganiseerd door het 
Alzheimercentrum Amsterdam in samenwerking met het Concertgebouworkest en  
Het Concertgebouw om aandacht te vragen voor Alzheimer en het onderzoek dat de stichting daarvoor 
verricht. Prinses Beatrix was aanwezig bij het eerste concert en de directeur van het Alzheimercentrum 
prof. dr. Philip Scheltens werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw bij het 
tweede concert. Doel van de avond was om nieuwe donateurs te werven en de stichting onder de 
aandacht te brengen bij zoveel mogelijk mensen. 

 
Opnames met/zonder publiek / eerste betaalde stream EP 
Dat wij Het Concertgebouw moesten sluiten voor publiek betekent niet dat wij geen concerten meer konden 
organiseren. Wij zijn op zoek gegaan naar wat er nog wel mogelijk was. Dankzij de prachtige opnamestudio op 
onze zolder en de HD camera’s in de Grote Zaal konden wij vrij snel opnames en streams van hoog niveau 
realiseren.  
Buiten de bij Eigen Programmering vermelde streams werden er 116 opnames gemaakt , waaronder o.a. met 
Jeangu Macrooy voor zijn deelname aan het Songfestival, opnames voor de kersteditie van All you need is 
Love, de Thuismarkt i.p.v. de Uitmarkt en opnames voor de film ‘De Bezette Stad’. 
 
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.  
 
Educatieprojecten, participatie en familieconcerten  
Het Concertgebouw organiseert al 20 jaar educatieprogramma’s en is zo bereikbaar voor publiek van alle 
leeftijden. Door middel van muziekeducatieprogramma’s wil Het Concertgebouw leerlingen van het primair en 
voortgezet onderwijs muziek laten maken en ervaren, samenbrengen en verrijken. Naast de 
educatieprojecten voor scholen ontvangt Het Concertgebouw tijdens de familieconcerten kinderen van alle 
leeftijden. Ieder jaar organiseert Het Concertgebouw Het Koninklijk Concertgebouw Concours, voor alle 
kinderen tussen de 9 en 14 jaar in Nederland die een instrument bespelen. De meest getalenteerde kinderen 
krijgen hierbij de kans in Het Concertgebouw op te treden.  
Ook volwassenen komen aan bod tijdens de participatieprojecten van Zing en beleef. Zij krijgen 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. 
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1. Educatieprojecten in Het Concertgebouw  
In het jaar 2020 hebben 12.824 (2019: 17.248) leerlingen, afkomstig uit het primair (12.145) en het voortgezet 
onderwijs (679), deelgenomen aan de educatieprojecten die plaatsvonden in Het Concertgebouw.  
De scholieren waren afkomstig van 280 (2019: 361) scholen in het primair onderwijs en 24 (2019: 124) scholen 
uit het voortgezet onderwijs. De kinderen komen uit heel Nederland: 50% van de scholen bevindt zich buiten 
Amsterdam.  
De meeste educatieprojecten voor het primair onderwijs konden dit jaar wel doorgaan, deze stonden namelijk 
geprogrammeerd vóór half maart. Ook dit jaar zijn de educatie-activiteiten mogelijk gemaakt door de 
bijdragen van Het Concertgebouw Fonds en diverse andere fondsen. 
 
Educatieprogramma’s primair onderwijs 
Ook in 2020 waren de KleuterSinfonietta-voorstellingen Speelgoedfabriek ‘Tokkel en Strijk’ en Wie zet ’s nachts 
de sterren aan voor groep 1-2, die al vele jaren in samenwerking met Amsterdam Sinfonietta worden gespeeld, 
een groot succes. Tijdens de voorstellingen maken de leerlingen op interactieve wijze kennis met de musici, de 
strijkinstrumenten en hun klank en muziek voor strijkensembles en zingen de leerlingen liedjes samen met de 
musici.    
Bij de concerten van Zing mee wordt er door de leerlingen uit groep 1-2 extra veel gezongen. In 2020 heeft de 
nieuwe voorstelling Liedjes zonder grenzen in de Kleine Zaal plaatsgevonden, waarbij de kinderen liedjes 
zongen van over de hele wereld, zoals een lied uit Nieuw-Zeeland en Senegal. 
De voorstelling Sofie en de mannetjes van de tijd voor groep 3-4 vond in 2020 voor het tweede seizoen plaats in 
de Kleine Zaal. Samen met zangeres Sofie Habets en slagwerkensemble Percossa maakten de leerlingen een 
fantasierijke tijdreis, om de tijd tot het ontmoeten van Sofie’s Australische oom Steve sneller te laten gaan.  
Tijdens het concert Duizend-en-een-nacht, dat we in samenwerking met het Nederlands Philharmonisch 
Orkest ontwikkelden, beleefden de leerlingen uit groep 5-6 magische oosterse sferen. De leerlingen maakten 
in de Grote Zaal kennis met het symfonieorkest dat de reisavonturen van Sinbad verklankte. 
Het nieuwe project Me, Myself & Mahler voor groep 7 en 8 was een unieke concertbeleving in de Grote Zaal.  
Dit project werd ontwikkeld om aan te sluiten bij het Mahler Festival. De leerlingen werden ondergedompeld 
in het levensverhaal van Mahler.  
 
Educatieprogramma’s voortgezet onderwijs 
Tijdens het project Workshop met lunchconcert (voor onderbouw vmbo/havo/vwo) werden de leerlingen 
’s ochtends in Het Concertgebouw uitgedaagd om creatief met muziek bezig te zijn. Ze konden daarbij 
gebruikmaken van het uitgebreide instrumentarium van Het Concertgebouw. Hun eigen creativiteit werd via 
diverse opdrachten geprikkeld en daarnaast werd er aandacht besteed aan het te bezoeken lunchconcert.  
 
Bij het project Workshop met concert (voor bovenbouw havo/vwo) gingen leerlingen aan de slag met de 
muzikale motieven van een muziekstuk dat ze ’s avonds tijdens het concert zouden gaan beluisteren.  
Hierdoor maakten ze via de workshop kennis met het repertoire, maar werd ook hun eigen creativiteit 
geprikkeld doordat ze met de motieven een eigen compositie maakten. 
Tijdens het project On stage and backstage (voor bovenbouw havo/vwo) kregen leerlingen een rondleiding 
door Het Concertgebouw en woonden ze een repetitie van het Concertgebouworkest bij. Voorafgaand aan 
deze repetitie hoorden de leerlingen informatie over het orkest, de dirigent en de gespeelde muziek. Zo 
kregen ze een uitgebreid kijkje backstage bij Het Concertgebouw en het Concertgebouworkest. In 2020 kon 
dit project 10 keer plaatsvinden. 
 
 
  



 
 
 
 
 
Het Concertgebouw N.V.            KvK-nummer 33014504            Jaarrekening 2020 

 

 
                                                                                (11) 
 
 
 

 

Speciaal onderwijs en zorginstellingen 
Kinderen uit het speciaal onderwijs wonen regelmatig de reguliere educatieprojecten bij van  
Het Concertgebouw. In overleg bereidden zij de projecten op een aangepaste wijze voor.  
Voor leerlingen uit het speciaal onderwijs voor wie het lastig is om naar Het Concertgebouw te komen, is in 
samenwerking met Amsterdam Sinfonietta op 4 scholen voor 198 leerlingen de KleuterSinfonietta-
voorstelling Schipper mag ik overvaren georganiseerd.  
In 2020 heeft Het Concertgebouw in 2 dagen 3 concerten voor zorginstellingen kunnen organiseren.   
De vrolijke voorstelling FEEST! is in 2020 voor het tweede seizoen uitgevoerd door een ensemble uit het 
Nederlands Philharmonisch Orkest.  
 
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 ondersteunden 
en inspireerden daarbij de leerkrachten om zo uiteindelijk steeds beter zelfstandig muziekles te kunnen geven.  
De zes muziekcoaches, allen afgestudeerd aan het conservatorium, gaven op de Amsterdamse scholen 
workshops, individuele coaching of andere inspirerende activiteiten.  
In 2020 organiseerde Het Concertgebouw 2 workshopmiddagen voor 170 leerkrachten in Het Concertgebouw 
om de leerkrachten in de bijzondere sfeer van Het Concertgebouw verder te inspireren voor muziek. 
Daarnaast is een online workshopmiddag via Facebook georganiseerd.  
In 2020 heeft Het Concertgebouw op 94 (2019: 135) Amsterdamse scholen coaching verzorgd waarmee  
705  (2019: 1044) leerkrachten werden bereikt. De muziekcoaches hebben ondanks de coronamaatregelen 
veelvuldig coaching verzorgd via digitale wegen en het aanbieden van materiaal via e-mail en Facebook.  
 
Zeer tot onze spijt is er een einde gekomen aan deze activiteit vanwege het stopzetten van de subsidie door 
de gemeente. Als gevolg hiervan is er ook een einde gekomen aan de dienstverbanden van de muziekcoaches. 
 
3. Alliantie Muziekeducatie Amsterdam (AMA) 
Ook in 2020 werkte Het Concertgebouw nauw samen met de andere Amsterdamse aanbieders van muziek- en 
danseducatie binnen de Alliantie Muziekeducatie Amsterdam. Deze alliantie bestaat uit 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 met elkaar een samenhangend muziekprogramma 
te ontwerpen dat een aanvulling en verrijking is op de bestaande muziekleerlijnen en waarbij podiumbezoek 
een vast onderdeel inneemt. Hiervoor wordt in samenspraak met het onderwijs een kwalitatief hoogwaardig 
muziekeducatieprogramma gemaakt van voorstellingen die representatief zijn voor de instellingen.  
 
4. Digitale leerlijn: 123ZING 
Sinds 2017 heeft Het Concertgebouw een nauwe samenwerking met muziekmethode 123ZING.  
De doorlopende leerlijn is inmiddels geheel ontwikkeld, waardoor leerlingen gedurende hun hele 
schoolperiode voorzien zijn van goede muzieklessen. Eind december 2020 werkten 2.480 basisscholen  
(37% van totaal 6.700 scholen in Nederland) en ca 550.000 leerlingen met 123ZING. De verwachting is dat dit 
aantal verder zal toenemen.  
In 2020 heeft 123ZING, op initiatief van Het Concertgebouw, de module Mahlers digitale klaslokaal ontwikkeld.  
Dit sloot aan bij het Mahler Festival. Deze lessenserie was ontwikkeld voor alle groepen van de basisschool, 
om op toegankelijke wijze kennis te maken met de muziek en het leven van de componist Mahler en bood in 
de periode van thuisonderwijs een mooi aanbod voor de online versie van het Mahler Festival. De module is 
voor alle scholen gratis beschikbaar. 
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Aan de realisatie van de digitale leerlijn muziek wordt door de volgende fondsen bijgedragen: 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. 
 
5. Amateurkunst 
Het Concertgebouw wil amateurmusici stimuleren door de mogelijkheid te bieden om in Het Concertgebouw 
op te kunnen treden. In 2020 zijn de Grote Zaal (3x) en de Kleine Zaal (1x) totaal 4 keer verhuurd aan amateur-
gezelschappen (2019: 19 keer).  
 
6. Talentontwikkeling – Koninklijk Concertgebouw Concours 
Het Koninklijk Concertgebouw Concours werd in 2020 voor de twaalfde keer georganiseerd. Het Concours 
richt zich op kinderen van 9 tot en met 14 jaar en wordt financieel mogelijk gemaakt door de Van den Broek 
Foundation. 
Voor het concours meldden zich 134 kandidaten aan door middel van het uploaden van een YouTube-filmpje.  
De inschrijvingen waren zeer gevarieerd: er waren veel inschrijvers voor piano, viool en cello, maar ook voor 
saxofoon, accordeon en marimba. Alle deelnemers hebben de mogelijkheid gekregen een online workshop te 
volgen in Het Concertgebouw onder leiding van violist Yannick Hiwat en pianist Alexander van Popta.  
De halve finale is wegens coronamaatregelen komen te vervallen, maar de finale heeft plaats kunnen vinden 
op 20 september. Voorafgaand daaraan vond een masterclass voor finalisten plaats op 12 september, door 
violist Tjeerd Top.  
De jury bestond uit Vincent de Kort (dirigent), Julia Philippens (viool), Sharon St. Onge (hoorn), Thomas Beijer 
(piano) en Carel Kraayenhof (bandoneon). De prijswinnares Jala Heywood (contrabas en zang) ontving een 
cheque ter waarde van € 1.000 om te besteden aan haar muzikale ontwikkeling. 
Het Koninklijk Concertgebouw Concours wordt vanaf de start in 2009 mogelijk gemaakt door de VandenBroek 
Foundation. 
 
7. Familieconcerten 
Van het traditionele Sinterklaasconcert in de Grote Zaal werd een speciaal ontwikkelde online versie gemaakt, 
waarbij Sinterklaas samen met Piet op bezoek kwam in de lege Grote Zaal en met zangeres Yvonne van den 
Eerenbeemt en Cor Bakker de kinderen thuis stimuleerden tot het zingen van verschillende Sinterklaasliedjes. 
11.218 mensen bekeken dit concert op Facebook en YouTube. 
 
In de Kleine Zaal hebben er 8 concerten plaatsgevonden voor verschillende leeftijdsgroepen. In Liedjes zonder 
grenzen maakten de leerlingen begin 2020 op speelse wijze kennis met liedjes van over de hele wereld. 
Speciaal voor gasten van Het Concertgebouw Fonds werd het eerder ontwikkelde concert van de 
Fabeltjeskrant nogmaals gespeeld. Na de zomer vonden in de Kleine Zaal twee concerten van 
KleuterSinfonietta – Wie zet ’s nachts de sterren aan gespeeld. Deze concerten die aanvankelijk in de Koorzaal 
gepland stonden, hebben op deze manier binnen de richtlijnen plaats kunnen vinden. De première van 
Dromenblazers, een productie van Oorkaan, kon tot groot genoegen in het najaar plaatsvinden en was een 
succes. Van Jazz op recept is een verkorte online versie gemaakt die met veel plezier door 13.868 kinderen en 
hun ouders vanuit huis werd bekeken.     
   
Voor de jongste kinderen konden we 18 concerten in de Koorzaal organiseren. Het eerdergenoemde concert 
FEEST! was ook als familieconcert voor peuters en hun ouders te horen. Van KleuterSinfonietta waren in 2020 
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twee verschillende familievoorstellingen te zien: Speelgoedfabriek Tokkel en Strijk en Schipper mag ik 
overvaren. Het interactieve Peuterconcert Apennoten zorgde voor enthousiast zingende kinderen.  
 
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 live 
muziek.  
De Kindermuziekweek moest in 2020 online plaatsvinden. Via het uitzenden van een groot aantal opnames 
van eerder opgenomen familieconcerten, kon Het Concertgebouw een mooie online versie van de 
Kindermuziekweek realiseren. 232.000 kinderen en hun ouders werden hiermee bereikt: 
 
Boekpresentatie 
In 2020 was Het Concertgebouw in de publiciteit door de boekpresentatie van het kinderboek Het Wilde 
Dierenorkest van Dan Brown, waarbij door Brown zelf gecomponeerde muziek werd gespeeld door een 
ensemble met musici van Het Concertgebouworkest en het boek werd voorgelezen door presentatrice  
Fenna Ramos.  
 
Personeel en Organisatie 
Gevolgen pandemie voor medewerkers 
De pandemie heeft diverse medewerkers geraakt: een groot aantal is ziek geworden, waarvan een enkeling 
nog steeds na vele maanden herstellende is. Tot ons onuitsprekelijke verdriet heeft 1 collega de besmetting 
niet overleefd. Na een verblijf van bijna twintig dagen op de intensive care is Rob Peters (medewerker van de 
Facilitaire Dienst), overleden aan de gevolgen van covid-19. Rob is slechts 61 jaar oud geworden. Het was een 
niet te bevatten schok voor zijn echtgenote ( onze oud collega) alsook voor alle collega’s. We hebben op  
16 oktober afscheid genomen van Rob, middels een ceremonie in de Kleine Zaal die live gestreamd werd.  
 
Reorganisatie 
Door de beperkende maatregelen als gevolg van de pandemie zijn de inkomsten vrijwel geheel stil komen te 
vallen. En dat voor een voorzienbaar lange periode. Om deze reden zagen we ons genoodzaakt om diep in 
onze kosten te snijden om daarmee de continuïteit van Het Concertgebouw veilig te stellen. Bij de 
reorganisatie die daarmee gepaard ging, hielden we er rekening mee dat we pas in 2022 zonder beperkingen 
open kunnen gaan en dat de financiële effecten nadien nog lang voelbaar zullen zijn vanwege de recessie die 
zal volgen. 
 
Met de reorganisatie hebben we de omvang van de organisatie aangepast aan het niveau van activiteiten en 
inkomsten zoals we die verwachten met ingang van 2022. We gaan er daarbij vanuit dat de inkomsten in 2022 
20% lager zullen uitvallen ten opzichte van de begroting 2020.  
 
De reorganisatie is gedurende het voorjaar van 2020 voorbereid waarbij regelmatig contact is geweest met de 
ondernemingsraad. Na een positief advies van de ondernemingsraad op de adviesaanvraag is de reorganisatie 
doorgevoerd met ingang van september. Hiermee werden onder meer de personeelskosten met ruim 20% 
gereduceerd, hetgeen buitengewoon ingrijpend is. Zowel voor de medewerkers die door deze reorganisatie 
een eind zagen komen aan hun (soms lange) dienstverband als voor de medewerkers die in dienst blijven. Bij 
de reorganisatie waren 91 medewerkers direct betrokken, zijn een groot aantal contracten voor bepaalde tijd 
niet verlengd en is uiteindelijk met 18 medewerkers een vaststellingsovereenkomst afgesloten.  
De reorganisatie is inmiddels grotendeels uitgevoerd. Een onderdeel hiervan vormt eveneens een ingrijpende 
servicewijziging in de Artiestenfoyer, waar de voormalige collega’s die in 2019 in dienst zijn getreden bij 
Vermaat direct bij betrokken zijn.  
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De effecten van de reorganisatie zijn nog niet volledig duidelijk, aangezien we tijdens het schrijven van dit 
verslag nog niet volledig in bedrijf zijn.  
 
We zijn zeer positief over de wijze waarop de ondernemingsraad zijn werkzaamheden heeft uitgevoerd.  
De raad heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het benodigde draagvlak binnen de organisatie dat 
onontbeerlijk is voor het slagen van deze zeer ingrijpende reorganisatie. Wij realiseren ons dat de 
medewerkers zich in de toekomst door de organisatorische aanpassingen extra zullen moeten inspannen.   
 
Personele samenstelling en ziekteverzuim 
Op 31 december 2020 waren er 229 medewerkers (2019: 267) in dienst. Omgerekend naar fulltime functies 
werkten er in 2020 gemiddeld 156,88 fte (2019: 166 fte). Het aandeel van medewerkers met vast 
overeengekomen werktijden daalde naar 118,74 fte (2019: 125.2 fte). De inzet van de afroepmedewerkers 
kwam overeen met 38,14 fte (2019: 40,8 fte).  De reorganisatie effecten zijn nog niet goed zichtbaar in 
voornoemde opsomming, aangezien een groot aantal dienstverbanden pas op 1 januari 2021 werd beëindigd 
ten gevolge van de reorganisatie.  
 
Het ziekteverzuimpercentage, exclusief zwangerschapsverlof, steeg licht en bedroeg over 2020 3,4% (2019: 
3.2%). Waar mogelijk zijn acties uitgezet door het management om verzuimreductie te beïnvloeden. 
 
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 2020 zijn de volgende projecten gestart resp. uitgevoerd: 
 
Onderzoek naar heropening oude hoofdentree en verbetering van logistiek bezoekersstromen 
Wij schreven in het vorige jaarverslag dat we voornemens zijn om de toegankelijkheid van Het Concertgebouw 
te verbeteren, de bezoekersstromen beter te spreiden en om ons gebouw beter laten aansluiten op het 
Museumplein. Wij hebben in 2019 en 2020 een eerste onderzoek gedaan en diverse scenario’s uitgewerkt 
waarbij is gekeken naar de consequenties voor brandveiligheid, veiligheid van bezoekers en logistiek. 
Vanwege de lockdown in maart 2020 en de organisatorische en financiële gevolgen voor Het Concertgebouw 
heeft het afronden van dit onderzoek vertraging opgelopen. Eind 2020 is het onderzoek weer opgepakt en we 
verwachten op basis van kostenramingen en prioritering in 2021 tot een masterplan te komen.  
 
Afsluiting Museum Foyer 
In april 2020 is de verbouwing van de Museumfoyer gerealiseerd. De ruimte is van een glazen wand voorzien, 
zodat er geen geluid en geuren meer doordringen vanuit café Viotta. Het was een omvangrijk en ingrijpend 
project. Deze afsluiting vergde aanpassing van de klimaatinstallatie alsook akoestische maatregelen in het  
plafond.  We hebben de verlichting aangepast en gedeeltelijk vernieuwd. Voorts is een beamer geïnstalleerd in 
de ruimte en is de zonwering aangepast. 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.  
 
Brandveiligheid 
Mede naar aanleiding van de brand in de Notre Dame hebben wij ten aanzien van de huidige brandveiligheid 
advies gevraagd bij DGMR (adviseurs voor brandveiligheid in de bouw en techniek). In 2020 waren we 
voornemens om  camera’s die warmteontwikkeling detecteren aan te brengen. Dit bleek niet mogelijk, 
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aangezien dit ook een aanpassing in de brandmeldinstallatie vergt die naar verwachting pas in 2021 kan 
worden gerealiseerd. Wel hebben we in 2020 een aantal “snelle melders” op zolder gerealiseerd.  
 
Onderhoudsprojecten  
De klimaatinstallaties in Het Concertgebouw vergen voortdurend onze aandacht. In 2020 zijn de regelkasten 
aangepast aan de vernieuwde software. Voorts zijn de gekoelde waterleidingen boven het plafond in de 
keuken van de Artiestenfoyer vervangen.  
 

Voorts hebben we in 2020 de afwasmachines in onze zogeheten wasstraat vervangen omdat de oude 
machines  niet meer betrouwbaar bleken. Tijdens de hiermee gepaard gaande verbouwing is de vloer voorzien 
van een antisliplaag en zijn aanpassingen verricht in het leidingwerk en de afzuiging.  
 
Meerjarig onderhoudsplan (MOP) 
Het Concertgebouw heeft sinds 1990 een voorziening groot onderhoud opgebouwd om de noodzakelijke 
renovatie- en onderhoudswerkzaamheden aan het monument te kunnen blijven 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; 

• Eenmalige aanvulling op de Kunstenplansubsidie van de gemeente Amsterdam voor Kunstinstellingen in 
zwaar weer als gevolg van de coronamaatregelen; 

• De aanvullende subsidie verstrekt door het Fonds Podiumkunsten conform de regeling Podia covid-19.  

• Een donatie van het Kickstart Cultuurfonds om het mogelijk te maken dat publiek live kon genieten van 
kunst en erfgoed rekening houdend met de beperkende coronamaatregelen.  
 

We zijn dankbaar voor de meelevende reacties van donateurs die het met hun donaties mogelijk maakten 
onze exploitatie in 2020 te ondersteunen. 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 zeer 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 die zich individueel of in samenhang kunnen 
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. Pandemie die eveneens leidt tot buitengebruikstelling van ons gebouw door overheidsmaatregelen. 
3. Een economische recessie: afname ticketverkoop, fondsenwerving en/of verhuurinkomsten.  
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4. 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.  

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

6. Afnemende aantrekkelijkheid van Amsterdam wanneer de veiligheid in het geding is. 
7. Overheidsbezuinigingen: hogere kosten (orkesten) en het wegvallen van inkomsten.  
8. 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, 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 in de periode van 12 maart 2020 tot 1 juni 2020 en vanaf   
4 november 2020 alle evenementen te verbieden, werd Het Concertgebouw genoodzaakt alle concerten en 
evenementen te  annuleren en haar deuren te sluiten.  
 
De belangrijkste risico’s die voortvloeien uit de huidige onzekere situatie inzake covid-19 zijn:  
 

- Wegvallen van omzet tot ver in 2021, hetgeen leidt tot een negatief bedrijfsresultaat vanwege de 
sluiting. Om dit risico deels te mitigeren, heeft Het Concertgebouw compensatie aangevraagd en 
toegewezen gekregen op basis van de door de overheid ingestelde Noodmaatregel tot overbrugging 
van Werkbehoud (NOW). Het restrisico bestaat dat de generieke overheidsmaatregelen en mogelijke 
aanvullende subsidies van de Gemeente Amsterdam onvoldoende compensatie bieden voor de 
geleden schade. 

- Wegvallen van aanbod, doordat orkesten en/of muziekensemble hun activiteiten moeten stoppen 
dan wel geen tournees (meer) kunnen organiseren als gevolg van de pandemie. 

- Gedragsverandering bij publiek, waardoor onzeker is of het publiek na de pandemie weer concerten 
zal gaan bezoeken.  
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Verwachting 2021  

We zullen naar verwachting in de eerste twee kwartalen van 2021 geen of nauwelijks inkomsten kunnen 
genereren. Rekening houdend met gedeeltelijke compensatie middels de zgn. NOW regeling, verwachten wij 
een tekort van ruim 3 miljoen in 2021 . Of de inkomsten en het hiermee samenhangende resultaat in de 
tweede helft van 2021 zal verbeteren, hangt af van de dan geldende overheidsmaatregelen.  
Wij zullen ook in 2021 de kosten zoveel mogelijk beperken, maar gaan er vooralsnog van uit dat we het 
personeelsbestand niet verder inkrimpen dan vermeld in de reorganisatieplannen van 2020.Als de covid-19-
pandemie langer aanhoudt, compensatie wegvalt en er geen zicht ontstaat op een herstel van de activiteiten 
in 2022 zijn wij genoodzaakt dit te heroverwegen. In dit kader verwijzen wij naar de gebeurtenissen na 
balansdatum in de jaarrekening.    
 
 
Directie Het Concertgebouw N.V. 
 
Dhr. Mr. S.A. Reinink, voorzitter 
Mevr. Drs. G.A. Zantinge 
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AAN DE AANDEELHOUDERS VAN 
HET CONCERTGEBOUW N.V. 
 
De Raad van Commissarissen (RvC) is in het verslagjaar 2020 zes keer bijeen geweest. Naast de vier reguliere 
bijeenkomsten hebben twee extra ingelaste bijeenkomsten plaatsgevonden, die geheel gewijd waren aan de 
gevolgen van de covid-19 pandemie. In tegenstelling tot andere jaren vonden deze bijeenkomsten als gevolg 
van de coronacrisis online plaats. Daarnaast hebben verschillende tussentijdse formele en informele contacten 
plaatsgevonden tussen de leden van de RvC en de directie. Onderwerpen van gesprek vormden onder andere: 
- Impact covid-19 pandemie: 

o Consequenties voor de programmering 20/21,waaronder het Mahler Festival 2020; 
o Kostenreductie door het doorvoeren van een reorganisatie; 
o Aanpassing strategie voor de komende jaren 

- Streaming activiteiten; 
- Relatie RvC – directie – ondernemingsraad; 
- Artistiek beleid; 
- Sponsor- en fondsenwervingsbeleid; 
- Financieel beleid; 
 
In plaats van een jaarlijkse ontmoeting tussen de voltallige ondernemingsraad en de RvC in aanwezigheid van 
de directie heeft er op 4 november 2020 een online bijeenkomst plaatsgevonden tussen de voltallige 
ondernemingsraad en de voorzitter en de OR-contactpersoon van de RvC zonder de directie.  
Deze bijeenkomst, waarin informatie werd uitgewisseld, werd door beide partijen als informatief en zinvol 
ervaren. Afgesproken is dit jaarlijks in november te herhalen.  
 
Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 23 juni 2020 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden in de 
RvC:  

Afgetreden wegens verlopen benoemingstermijn en niet herkiesbaar zijn: 
- De heer dr. G.J. Wijers (voorzitter) 
- De heer G.V.H. Doeksen 
Herbenoemd in verband met periodiek aftreden: 
-  Mevrouw A. Mutsaers 
-  De heer A.D. Boer 
Benoemd: 
-      De heer drs. I. Lurvink 

 
Met ingang van 23 juni 2020 fungeert de heer Boer als voorzitter van de RvC. 
De RvC wordt geadviseerd door een Financiële Commissie en een Commissie voor de Directie. Hierin worden 
actuele onderwerpen besproken en voorbereid voor de vergaderingen van de  RvC. De Financiële Commissie 
wordt sinds 23 juni 2020 gevormd door mevrouw Verhagen en de heer Schumacher.   
De heer Boer en mevrouw Verhagen hebben zitting in de Commissie voor de Directie. Mevrouw Bussemaker 
neemt namens de RvC deel aan de bestuursvergaderingen van de Vereniging Vrienden van  
Het Koninklijk Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest. De heer Lurvink woont de 
bestuursvergaderingen van Het Concertgebouw Fonds bij. De heer Audi treedt op als adviseur voor het 
artistieke beleid en mevrouw Mutsaers fungeert als contactpersoon namens de RvC voor de 
ondernemingsraad.    
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 juni 2020 namen de heren Wijers en Doeksen 
afscheid als voorzitter resp. lid van de Raad van Commissarissen. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd  
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aan o.a. de strategische ontwikkeling na de economische crisis in 2007/2008, de totstandkoming van de grote 
landenfestivals en de vereenvoudiging van de juridische structuur rond Het Concertgebouw.  De Raad van 
Commissarissen dankt de heren voor hun buitengewoon waardevolle bijdrage die zij gedurende vele jaren aan 
het Concertgebouw hebben geleverd. 
 
De RvC stelt vast dat 2020 zo’n uitzonderlijk jaar was dat het niet te vergelijken valt met enig ander jaar.  
Naar verwachting zal dit grotendeels ook gelden voor het jaar 2021. Vele concerten en evenementen moesten 
in 2020 worden geannuleerd. Daarnaast werden concerten die in een beperkte opzet wel doorgang mochten 
vinden, gewijzigd in een anderhalve meter variant met een beperkt aantal bezoekers,. Deze concerten van  
1 uur werden twee keer op een avond gegeven. Tevens werden er diverse online concerten geprogrammeerd 
gedurende de periode dat Het Concertgebouw gesloten was (onder andere de Empty Concertgebouw 
Sessions (met steun van hoofdsponsor Van Lanschot Kempen) en twee online festivals rond Beethoven en 
Mahler (als vervanging voor de geannuleerde festivals).  
 
De covid-19 pandemie had een sterk negatieve invloed op de exploitatie van Het Concertgebouw. De RvC is 
zeer dankbaar voor alle extra steun van de donateurs. Dat geldt ook voor de kaartkopers die in grote getale 
afzagen van restitutie door te kiezen voor een donatie of een voucher. De RvC is zeer erkentelijk voor de 
generieke overheidsmaatregelen in de vorm van de NOW regeling, alsook voor de aanvullende subsidies die 
zijn verstrekt door het Fonds Podiumkunsten en de gemeente Amsterdam.  
 
De RvC spreekt zijn waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers die er in dit 
uitzonderlijke jaar voor hebben gezorgd dat Het Concertgebouw en veel musici zo goed mogelijk door deze 
extreem moeilijke periode zijn heen gekomen.  De RvC is zich er terdege van bewust dat de medewerkers zich 
extra hebben moeten inspannen door het wegvallen van een groot aantal collega’s als gevolg van de 
ingrijpende reorganisatie.  
 
Overeenkomstig artikel 16 lid 2 van de statuten biedt de RvC u de balans per 31 december 2020 aan en de 
winst- en verliesrekening over het boekjaar 2020 tezamen met de toelichting als door de Wet voorgeschreven.   
 
Deze jaarrekening is opgemaakt door de directie en door de RvC goedgekeurd.  
Ten bewijze daarvan is de jaarrekening ondertekend door de directie en alle leden van de RvC. 
 
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 RvC stelt voor: 
- de jaarrekening van Het Concertgebouw over het boekjaar 2020 vast te stellen overeenkomstig het 

voorstel; 
- de directie en de RvC décharge te verlenen voor het door hen in 2020 gevoerde beleid respectievelijk het 

gehouden toezicht daarop; en 
- 0ver 2020 geen dividend vast te stellen en uit te keren, ingevolge artikel 17 van de statuten. 
 
Amsterdam, 13 april 2021 
Namens de Raad van Commissarissen 
De heer A.D. Boer, voorzitter 
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Balans per 31 december 2020 (voor voorgestelde resultaatbestemming) 

   
31 december 2020 

 
31 december 2019      

  
€ € 

 
€ € 

ACTIVA       

       
Vaste activa       

       

Materiële vaste activa 1  4.677.627   5.299.009 

       
Vlottende activa       
Voorraden 2 36.055   88.548  
Vorderingen 3 1.470.128   2.415.865  
Liquide middelen 4 14.536.777   11.803.963  

   16.042.960   14.308.376 

       

   20.720.587   19.607.385 

       

       
PASSIVA       

       
Eigen Vermogen 5      
Gestort en opgevraagd kapitaal  440.750   440.750  
Wettelijke reserves  0   0  
Overige reserves  997.775   1.055.791  
Onverdeelde winst  (95.416)   (58.016)  

   1.343.109   1.438.525 

       
Voorzieningen 6  2.158.437   1.799.054 

       
Langlopende schulden 7  2.761.576   3.116.301 

       
Kortlopende schulden 8  14.457.465   13.253.505 

       

   20.720.587   19.607.385 
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Winst- en verliesrekening over 2020 

 

    
Realisatie 

2020    
Realisatie   

2019 

  € €  € € 

       
Netto omzet 11  5.017.791   18.696.512 

Overige bedrijfsopbrengsten 12  6.734.670   5.767.469 

Subsidies 13  6.123.131   1.363.293 

       
Som der bedrijfsopbrengsten   17.875.592   25.827.274 

       

       

       
Directe inkoopkosten 14 2.128.980   7.071.132  
Personeelskosten 15 9.358.304   9.603.708  
Afschrijvingen materiële vaste activa 1 388.661   378.709  
Afschrijvingen gesubsidieerde materiële vaste activa 1 662.825   858.979  
Overige bedrijfskosten 16 5.392.762   7.972.762  

       
Som der bedrijfslasten   17.931.532   25.885.290 

       

Rentebaten    (39.475)   0 

       
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering    (95.416)   (58.016) 

voor belastingen       

       
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering   0   0 

       
Netto resultaat   (95.416)   (58.016) 
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Kasstroomoverzicht over 2020 
  

 

    2020    2019 

  € €  € € 

Kasstroom uit operationele       
activiteiten       
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor 
belastingen en financieel resultaat    (55.940)   (58.016) 

       
Aanpassingen voor:       
Afschrijvingen op materiële vaste activa  1.051.486   1.237.688  
Bruto mutatie voorzieningen  359.383   (29.917)  
Mutatie Langlopende schulden  (354.725)   (205.979)  

    1.056.144    1.001.792 

Verandering in werkkapitaal:       
Vorderingen (1)  203.869   871.221  
Voorraden  52.493   (17.646)  
Kortlopende schulden (1)  719.571   1.096.974  
(1) excl. Rekening-courant Het Concertgebouw Fonds      

   975.933   1.950.548 

         

Kasstroom uit bedrijfsoperaties   1.976.137   2.894.323 

       
Ontvangen rente   (39.475)   0 

         

Kasstroom uit operationele activiteiten   1.936.662   2.894.323 

       
Kasstroom uit financieringsactiviteit       
Rekening-courant Het Concertgebouw Fonds   1.226.257   (1.974.785) 

       
Kasstroom uit investeringsactiviteit       
Investering   (430.105)   (1.013.352) 

       
Toename/ (Afname) geldmiddelen   2.732.814   (93.814) 

       
Mutatie geldmiddelen:       
Geldmiddelen per 1 januari   11.803.963   11.897.776 

Toename/(Afname) geldmiddelen   2.732.814   (93.813) 

Geldmiddelen per 31 december   14.536.777   11.803.963 
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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 Zondagochtend Concert. 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. 
 
Continuïteit 
 
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 vanaf 4 november 2020 opnieuw alle evenementen te 
verbieden en recent besloot de sluiting in ieder geval te handhaven tot 21 april  2021 , wordt  
Het Concertgebouw genoodzaakt alle concerten en evenementen tot die datum te annuleren en haar deuren 
te sluiten. We zullen hierdoor naar verwachting in de eerste twee kwartalen van 2021 nauwelijks inkomsten 
kunnen genereren. Rekening houdend met gedeeltelijke compensatie middels de zgn. Noodmaatregel tot 
overbrugging van Werkbehoud (NOW regeling) verwachten wij een netto verlies van ruim 3 miljoen in 2021 .  
Of de inkomsten en het hiermee samenhangende resultaat in de tweede helft van 2021 zal verbeteren hangt 
af van de periode waarin de bedrijfsvoering wordt beïnvloed door overheidsmaatregelen ten gevolge van de 
covid-19 pandemie.   
 
Afhankelijk van de duur van de coronacrisis 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 voor de komende 12 maanden vooralsnog toereikend mede door de 
vooruitbetaalde kaartontvangsten/vouchers van zowel de concertorganisatoren als van de Eigen 
Programmering, sponsorinkomsten, Gemeente subsidies alsmede de nog te ontvangen NOW-subsidies. 
Mocht de liquiditeit op enig moment niet meer voldoende zijn, dan 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 2021 exact te voorspellen.  
 
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 het 
gebruik van de continuïteitsveronderstelling passend is. Er blijft sprake van een materiële onzekerheid als 
gevolg van covid-19 die gerede twijfel kan doen rijzen over het vermogen van Het Concertgebouw om haar 
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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 schattingen maakt 
die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor 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. 
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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 
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, als de boekwaarde de realiseerbare waarde overschrijdt, wordt 
deze 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. 
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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. Indien voorzieningen een langere 
looptijd hebben dan 12 maanden wordt er gebruik wordt gemaakt van de contante-waarde methode. 
 
 
      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. 
 
 
     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% (2019 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 
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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. 
 

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, subsidies 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. 
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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 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 inclusief de NOW-subsidies 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. 
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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. 
 
 
 
Financiële instrumenten en risicobeheersing 

Balansposities 

Per ultimo 2020 zijn de volgende kengetallen van toepassing: 
 
 

   31 december 2020  31 december 2019 

      
Liquiditeit      

 Current Ratio  1,11  1,08 

 Quick Ratio  1,11  1,07 

 Netto Werkkapitaal  1.585.494  1.054.871 

      
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 
vooruit ontvangen kaartverkopen verrekend met de te ontvangen huur. Het openstaand vorderingssaldo is 
hiermee beperkt. Indien concerten worden geannuleerd, worden veelal vooruitbetaalde kaarten omgezet in 
vouchers hetgeen geen negatieve invloed heeft op onze liquiditeitspositie.  
In 2021 verkrijgen wij voorschotten op de aangevraagde NOW-subsidies hetgeen bijdraagt aan het op peil 
houden van de liquiditeiten. 
 
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. 
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Kredietrisico 
Het Concertgebouw heeft geen significante concentraties van kredietrisico, dit mede door de 
vooruit ontvangen 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. 
 
Resultaatbestemming 
Voorgesteld wordt om het nadelige resultaat na belastingen volgens de winst- en verliesrekening ad € (95.416) 
ten laste van de overige reserves te brengen. De winstbestemming is niet verwerkt in de jaarrekening. 
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Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 

1  Immateriële en materiële vaste activa  

 

 
 
 
De in 2020 gedane investeringen voor Gebouw en Installaties betreffen: airconditioning kantoor € 9.969 en 
een nieuwe wasstraat € 99.500.  
De desinvestering betreft de restpost van de voorgaande wasstraat van € 12.542. 
 
Bij de andere vaste bedrijfsmiddelen is er voor € 12.554 geïnvesteerd in Hard & Software en voor € 69.157 
gedesinvesteerd; hardware € 12.337 en geldtelmachine € 56.820. 
 
Bij de Gesubsidieerde Gebouwen en installaties is geïnvesteerd in een aanpassing van de museumfoyer voor  
€ 256.900, alsmede in voorbereidend onderzoek inzake de hoofdentree en kelder voor € 51.200.  
 
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. 

Materieel Materieel Materieel Materieel Materieel

Stand 1 januari 2020

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 1.113.547 3.085.226 31.076 492.859 5.299.009

Mutaties in boekwaarde

Investeringen 0 109.469 308.100 0 12.554 430.123

Desinvesteringen 0 (12.542) 0 0 (69.157) (81.699)

Cum afschrijv desinvesteringen 0 12.542 0 0 69.139 81.681

Afschrijvingen 0 (244.655) (631.750) (31.076) (144.006) (1.051.487)

0 (135.186) (323.650) (31.076) (131.470) (621.382)

Stand 31 december 2020

Aanschafprijs 1.097.241 5.687.983 20.543.664 2.904.903 2.611.086 32.844.877

Cum. Afschrijvingen (520.940) (4.709.622) (17.782.088) (2.904.903) (2.249.697) (28.167.250)

Boekwaarde 576.301 978.361 2.761.576 0 361.389 4.677.627

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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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 
getaxeerd. De laatste taxatierapporten zijn van 26 maart 2015, van de Schilderijen is er een taxatierapport van 
2 december 2019.   
 
 

 31 december 2020  31 december 2019 

Taxatiewaarde inclusief indexaties € 
 

€ 
    

Hoofd- en kantoorgebouw  87.092.000  84.672.000 

Bedrijfsuitrusting/inventaris/apparatuur 20.028.000  19.660.000 

Schilderijen 1.385.000  1.358.850 

 108.505.000   105.690.850  

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

 
 
 
2  Voorraden 
  

31 december 2020  31 december 2019 

 €  € 

 
   

Horeca 36.055  88.548 
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 3   Vorderingen 
  

31 december 2020  31 december 2019 

 €  € 

Debiteuren 951.550  745.236 

Rekening-courant Het Concertgebouw Fonds 0  741.868 

Incasso seriehouders 0  21.103 

Rekening-courant Vereniging Vrienden 225.000  155.370 

Overige vorderingen 57.274  519.090 

Overlopende activa 236.304  233.198 

 1.470.128  2.415.865 

 
 
De vorderingen hebben een looptijd < 1 jaar. De reële waarde benadert de boekwaarde. In de post debiteuren 
is een bedrag opgenomen van € 260.555 aan nog te ontvangen NOW-subsidie. De mutatie in de overige 
vorderingen is  te verklaren doordat eind 2019  € 315.000 openstond aan vorderingen op kaartkopers van het 
Mahlerfestival, eind 2019 betaald via Ideal/CreditCard maar op 31-12-2019 nog niet op de bank ontvangen. 
 

 
 
4   Liquide middelen 
 

 31 december 2020  31 december 2019 

 €  € 

    
Vermogensspaarrekening (Topdeposito) 11.400.000  5.400.000 

Vermogensspaarrekening (Jaardeposito) 0  5.000.014 

Banktegoeden 3.126.789  1.353.157 

Kas  9.988  50.792 

 14.536.777  11.803.963 

    
 
De negatieve interest over 2020 bedroeg miv 1 april 2020 -0.50 % over het gemiddeld ingelegde spaarbedrag, 
de saldi op de spaarrekeningen zijn vrij opneembaar.  
 
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 2020 440.750  1.055.791  (58.016) 1.438.525  

Inname aandelen 2020 0 0  0  0 

Uitgifte aandelen 2020 0  0 0 0  

Toevoeging resultaat 2019 0  (58.016) 58.016 0  

Resultaat 2020 0  0  (95.416) (95.416) 
     

Stand per 31 december 2020 440.750  997.775  (95.416) 1.343.109  

     

 
Aandelenkapitaal 
Het maatschappelijk kapitaal van Het Concertgebouw N.V. bedraagt per 31 december 2020 € 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 2020 74.250 153.500 213.000 440.750 

Inname/uitgifte aandelen 2020 0 0 0 0 

Stand per 31 december 2020 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 2020 1.581.375 142.679 0 75.000 1.799.054 

Dotaties 450.000 2.946 54.987 0 507.933 

Onttrekkingen (140.654) (7.896) 0 0 (148.550) 

Stand per 31 december 2020 1.890.721 137.729 54.987 75.000 2.158.437 

      
 

 
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 tijdsfactor is bij deze voorziening geen belangrijke factor, 
de voorziening is derhalve gewaardeerd op nominale waarde en niet op contante 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 

 
 

31 december 2020  31 december 2019  
€  €   

  
Beginbalans boekjaar 3.116.301  3.322.280 

Toevoeging HCF bijdragen 308.100  653.000 

Afname afschrijving gesubsidieerde vaste activa (662.825)  (858.979)  
2.761.576  3.116.301 

    

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 2020  31 december 2019  
€  €   

  
Vooruit ontvangen recettes 2.751.710  8.629.834 

Vouchers 7.114.666  323.512 

Crediteuren 1.582.865  1.974.738 

Vooruit ontvangen sponsoring en Businessclub 411.243  642.560 

Nog te betalen kosten 388.412  375.153 

Nog te betalen transitievergoedingen 176.124  0 

Nog te betalen donaties aan artiesten/huurders 183.251  0 

Rekening-courant Het Concertgebouw Fonds 484.389  0 

Vooruit ontvangen optierechten 159.321  157.277 

Nog te betalen salarissen en honoraria 160.543  220.054 

Nog te betalen vakantiegelden 256.526  280.108 

Rekening-courant AVROTROS 80.938  165.547 

Omzet- en loonbelasting 83.954  155.200 

Overige schulden 487.727  169.941 

Vooruit ontvangen borgstellingen 85.732  100.794 

Overige overlopende passiva 50.065  58.787 
 14.457.465  13.253.505 

    
 
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 (2019: € 0).  
Het toepasselijk belastingtarief is 16.5%. 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. 
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10   Niet in de balans opgenomen toezeggingen en verplichtingen 
 
Toezeggingen van derden 
Deze genoemde bijdragen kunnen echter alleen opgevraagd worden als de betreffende projecten ook 
daadwerkelijk gerealiseerd worden met besteding van de begrote kosten.  
De begroting van de vennootschap is opgesteld met veel onzekerheden, waarbij ervan uit wordt gegaan dat 
gedurende geheel 2021 de effecten van de coronapandemie impact zullen hebben. In het budget 2021  is 
rekening gehouden met een NOW-subsidie. Buiten de reguliere Kunstenplansubsidie van de Gemeente 
Amsterdam is nog geen rekening gehouden met aanvullende overheidssteun. Vanwege het feit dat de 
vennootschap in 2020 een reorganisatie startte die volledig in Q1 2021 zal worden geeffectueerd, zullen de 
personeelskosten in 2021 met ruim 20%  worden gereduceerd. Daarnaast zijn op diverse posten, waaronder 
marketingkosten, forse kostenreducties doorgevoerd.   
  
De vennootschap voorziet desondanks in het budget 2021 een zeer fors exploitatietekort. Mocht de 
vennootschap niet in staat zijn om na subsidies een sluitend resultaat te realiseren en daardoor in een kritische 
situatie te geraken, is Het Concertgebouw Fonds bereid om € 3.150.000 ter beschikking te stellen. Het  
Concertgebouw Fonds heeft het bestuur van de vennootschap verzocht  een maximale kostenreductie te 
realiseren en waar mogelijk aanvullende subsidies te verwerven. De vennootschap zal Het Concertgebouw 
Fonds per kwartaal informeren over de operationele en financiële gang van zaken binnen Het Concertgebouw 
N.V. in 2021. Het Concertgebouw Fonds zal op basis van de actuele situatie de bijdrage in het liquiditeits- resp. 
exploitatietekort vaststellen. 
  
Inzake bestedingen aan groot onderhoud/renovaties is een bedrag van € 390.000 toegezegd. Inzake Educatie 
& Participatie heeft Het Concertgebouw Fonds voor 2021 een bijdrage toegezegd van € 662.500, dit is inclusief 
een bijdrage voor Participatie en de Digitale Leerlijn. Voor het project Wereldberoemde Symfonie Orkesten is 
een bijdrage toegezegd van € 100.000. Voor overige projecten is een bijdrage toegezegd van € 143.500. Alle 
voornoemde bijdragen in projecten kunnen uitsluitend opgevraagd worden wanneer deze projecten 
gerealiseerd worden met besteding van de gebudgetteerde 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.  
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De niet uit de balans blijkende verplichtingen bedragen:  
 

   31 december 2020 

Te betalen:   
€ 

Binnen één jaar   216.751  

Tussen één en vijf jaar   652.986  

Meer dan vijf jaar   0  

   869.737  

    
 
11    Netto Omzet    
 

 2020  2019 

 €  € 
    

Kaartverkoop eigen programmering & educatie 1.933.189  9.787.107 

Zaalverhuur 2.221.855  5.576.341 

Hospitality 862.747  3.333.064 

 5.017.791  18.696.512 

    
Het verschil in kaartverkoop, zaalverhuur en hospitality van 2020 versus 2019 is geheel  te wijten aan de 
coronapandemie en hieraan gerelateerde maatregelen. 
  

12  Overige bedrijfsopbrengsten 

De overige bedrijfsopbrengsten zijn als volgt te specificeren: 
 
 

 2020  2019 

 €  € 
    

Bijdrage Het Concertgebouw Fonds 2.736.278  1.172.285 

Sponsoropbrengsten 1.291.942  1.570.524 

Overige opbrengsten en bijdragen 872.526  1.262.163 

Vrijval bijdragen Gesubsidieerde MVA 662.825  858.979 

Bijdrage Businessclub 607.665  753.518 

Donaties Corona 338.435   0  

Bijdrage Vereniging Vrienden 225.000   150.000  

 6.734.670  5.767.469 

    
De Overige opbrengsten en bijdragen bestaan uit opbrengsten uit: administratiekosten en provisie 
kaartverkoop, optierechten, doorberekende kosten voor administratie en ICT aan derden en overige 
bijdragen.  
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13   Subsidies  
 
In 2020 heeft Het Concertgebouw N.V. de volgende subsidies ontvangen: 
 

 2020  2019 

 €  € 
    

Subsidieverlening Kunstenplan 1.027.490  1.074.149 

Subsidie Binnenschoolse Muziekeducatie 289.144  289.144 

NOW-subsidie 3.065.835  0 

Eenmalige aanvulling Kunstenplan subsidie 870.331   0  
Fonds Podiumkunsten 870.331   0  

 6.123.131  1.363.293 

    
De Kunstenplan-subsidie is besteed aan het doel en de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend. 
 
De specificatie van de NOW-subsidie is als volgt: 
 

 2020  Periode  

 €    
     

NOW 1 1.182.889  April - Juni  
NOW 2 1.110.545  Juli - Oktober  
NOW 3.1 (2 maanden) 772.401  November - December 

 3.065.835    

     
 
 
 
14  Directe inkoopkosten   
 

 2020  2019 

 €  € 
    

Kosten honoraria 984.768  4.970.712 

Overige inkoopkosten 1.144.212  2.100.420 

 2.128.980  7.071.132 

    
Het verschil in de inkoopkosten van 2020 versus 2019 is evenals bij de netto omzet geheel te wijten aan de 
coronagevolgen en aanverwante maatregelen. 
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15  Personeelskosten 
   

2020  2019  
€  €  

   
Lonen en salarissen 6.887.869  6.886.094 

Overige sociale lasten 1.201.406  1.261.003 

Overige personeelskosten 871.269  797.111 

Pensioenlasten 397.761  659.500  
9.358.304  9.603.708 

    
 
16   Overige  bedrijfskosten 
  

2020  2019  
€  €  

   
Marketing- & Communicatiekosten 1.074.967  2.552.735 

Onderhoud gebouwen 991.726  1.316.614 

Overige algemene kosten 927.235  930.755 

Algemene kosten gebouwen 654.390  851.311 

Automatiseringskosten 491.442  858.633 

Voorstellingskosten 461.950  962.203 

Huren en erfpacht 239.035  234.403 

Kosten sponsoring 472.373   50.555  

Representatiekosten 79.642  215.553 

 5.392.761  7.972.762 

 
 
De kosten sponsoring bevatten in 2020 voor € 279.440 aan kosten voor het Mahler Festival. Alle overige 
kosten zijn lager als gevolg van de coronapandemie. 
  
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: 
 

 2020  2019 

 €  € 
 

 
 

 

- Onderzoek van de jaarrekening 105.250  87.725 

- Andere controleopdrachten 78.226  26.896 

- Fiscale adviezen 18.013  2.280 

 201.489  116.901 
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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 kosten-verdeelstaat en welke samenhangen met inkomsten die binnen HCF zijn 
verantwoord. Voor deze kosten heeft Het Concertgebouw N.V. geen vergoeding ontvangen. 
 

  2020  2019 

  €  € 
     

Publiciteit en communicatie  61.050  129.558 

Representatie  109.480  124.460 

Personeelskosten  288.978  234.072 

  459.508  488.090 

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

  2020  2019 

  €  € 
     

Bijdrage Programmering & exploitatie  900.000   0  

Bijdrage Vrij  800.000   0  

Bijdrage Renovatieprojecten  523.100   853.000  

Bijdrage Educatieprojecten  399.500   550.000  

Bijdrage Digitale Leerlijn  25.000   75.000  

Bijdrage Tracks  0   30.000  

Bijdrage Participatie  37.500   50.000  

Bijdrage Compositie-opdrachten  0   1.500  

Bijdrage Composer in Residence  48.578   17.079  

Bijdrage Kleine Zaal  21.700   40.000  

Bijdrage Grote Zaal  0   0  

Bijdrage Wereldberoemde Symfonie Orkesten 30.000   61.706  

Bijdrage Mahler 2020  100.000   0  

Bijdrage Turning East / Diversiteit  0   37.000  

Bijdrage Popprogrammering  155.000   20.000  

Bijdrage Muzikaal Dividend  9.000   80.000  

Bijdrage Jazzprogrammering  10.000   0  

Bijdrage Topmusici Kleine Zaal  10.000   10.000  

  3.069.378  1.825.285 
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18  Werknemers 

Op 31 december 2020 waren er 229 medewerkers (2019: 267) in dienst. Omgerekend naar fulltime functies 
werkten er in 2020 gemiddeld 156,88 fte (2019: 166 fte). Het aandeel van medewerkers met vast 
overeengekomen werktijden daalde naar 118,74 fte (2019: 125.2 fte). De inzet van de afroepmedewerkers 
kwam overeen met 38,14 fte (2019: 40,8 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 
2020 is als volgt:  
 

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

Dienstverband:   

• Aard (looptijd): Onbepaald  
• Uren / parttime percentage 38 / 100  
• Periode: 01-01-2020 tot en met 31-12-2020 
      

Bezoldiging in €   WNT 
   

Bruto loon/salaris  122.508 

Vakantiegeld  9.689 

Eindejaarsuitkering, 13e / 14e mnd.  136 

Belastbare vergoedingen/bijtellingen  29.715 

Pensioenlasten (werkgeversdeel)  9.853 
   

Totaal bezoldiging 2020   171.901 

   
 

Naam: 
Drs. G. A. 
Zantinge  

Functie Zakelijk Directeur  
Dienstverband:   

• Aard (looptijd): Onbepaald  
• Uren / parttime percentage 38 / 100  
• Periode: 01-01-2020 tot en met 31-12-2020 
      

Bezoldiging in €   WNT 
   

Bruto loon/salaris  115.848  

Vakantiegeld  9.162  

Jubileumuitkering  0 

Eindejaarsuitkering, 13e / 14e mnd.  136  

Pensioenlasten (werkgeversdeel)  12.175  

Totaal bezoldiging 2020   137.321  

   
 

De vennootschap heeft twee (2019: twee) statutaire directieleden en zeven commissarissen. De directie 
bezoldiging bedraagt in 2020 € 330.089 (2019 € 328.045). 
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De bezoldiging bestaat uit salaris inclusief werkgeverspremies, pensioenpremies en overige emolumenten.  
De commissarissen genieten geen bezoldiging. 
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Verantwoording subsidie eenmalige aanvulling op Kunstenplansubsidie 2017-2020 voor instellingen 
die in zwaar weer verkeren als gevolg van coronamaatregelen 

        

  Wat Bedrag 

1 Gemiste inkomsten als gevolg van coronamaatregelen (14.458.179) 

2 
Extra inkomsten als gevolg van specifieke compensatie 
regelingen van het Rijk of andere overheden 

  

2.1 NOW 1 (april - juni) 1.182.889  

2.2 NOW 2 (juli - oktober) 1.110.545  

2.3 NOW 3 (november - december) 772.401  

2.4 Overige compensatieregelingen 0  

2.5 
Specifieke bijdrage OCW of Rijkscultuurfondsen (stroom 1 of 
3) 

0  

3 Overigen:   

3.1 Lagere uitgaven als gevolg van de coronamaatregelen 8.027.390  

3.2 Extra kosten als gevolg van de coronamaatregelen (73.632) 

3.3 Overige extra inkomsten/bijdragen 0  

3.4 
Opvang verlies vanuit reserves (uitgaande van maximaal 5% 
weerstandscapaciteit) 

147.161  

4 Totaal (3.291.425) 

5 Verleende extra subsidie (Incl. Fonds Podiumkunsten) 1.740.662  

6 Verschil (1.550.763) 

        
 
Toelichting verschil 
Het verschil is door Het Concertgebouw Fonds aangezuiverd teneinde het eigen vermogen van  
Het Concertgebouw intact te laten. We hebben voor opvang van verlies beperkt ons eigen reserve 
aangesproken. Het Concertgebouw Fonds heeft besloten ons na het opstellen van de jaarcijfers een 
exploitatiebijdrage te verstrekken van € 1.7M teneinde onze vermogenspositie op peil te kunnen houden. 
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Amsterdam, 28 mei 2021 
 
 

Raad van Commissarissen Het Concertgebouw N.V. 
Dhr. A.D. Boer (voorzitter) 
Dhr. Dr. G.J. Wijers (afgetreden op 23  juni 2020) 
Dhr. P. Audi 
Mevr. Prof. Dr. J. Bussemaker 
Dhr. Mr. I. Lurvink  (aangetreden op 23 juni 2020) 
Mevr. Mr. A.L.M. Mutsaers  
Dhr. H. Schumacher 
Mevr. Mr. Drs. H.W.P.M.A. Verhagen 
Dhr. V. Doeksen (afgetreden op 23 juni 2020) 
 
 
  
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  Voorzitter Stichting 4 mei concert 
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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(NEVEN) FUNCTIES RAAD VAN COMMISSARISSEN HET CONCERTGEBOUW N.V.  
 
De heer P. Audi (lid per 2019) 
Algemeen Directeur Festival Aix-en-Provence 
Artistiek Directeur Park Avenue Armory New York 
 
 
De heer A.D. Boer (lid per 2017, voorzitter RvC per 23 juni 2020) 
Non executive Board Member and Advisor 

• Non executive Director Royal Dutch Shell 

• Non-executive Director Nestlé Zwitserland 

• Non-executive Director SHV 

• Voorzitter RvA G-Star 

• Voorzitter RvT Rijksmuseumfonds 

• Voorzitter curatorium VNO/NCW 

• Senior Advisor McKinsey & Company 
 

 

Mevrouw 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 

• Lid RvT UMC Amsterdam 
 

 

De heer I. Lurvink (lid per 23 juni 2020) 
Partner bij CVC Capital Partners en hoofd van het CVC kantoor in Amsterdam 
• Lid RvC TMF Groep 

 

 

Mr. A.L.M. Mutsaers (lid per 2017) 
Management Board/Practice Partner, De Brauw Blackstone Westbroek 
 

 

De heer H. Schumacher (lid per 2019) 
CEO en lid van de Executive Board van Koninklijke FrieslandCampina N.V. 

• Voorzitter Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO); 

• Bestuurslid AgriNL 
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Mevrouw 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 
 
 
De heer Dr. G.J. Wijers (lid per 2008, afgetreden als voorzitter per 23 juni 2020) 

• Voorzitter RvC ING Groep N.V.; 

• Lid RvC HAL; 

• Lid European Advisory Panel Temasek; 

• Lid bestuur AECA in the Netherlands; 

• Voorzitter Raad van Toezicht SEO Economisch Onderzoek 
 
 

De heer Mr. G.V.H. Doeksen (lid per 2010, afgetreden per 23 juni 2020) 
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 

• Lid RvC Redball Acquisition Corp 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 


