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VOORWOORD 

De gratis toegankelijke Lunchpauze-concerten, elke woensdag, 
zijn een vast ankerpunt in het muziekseizoen. Ruim een uur voor 
het concert vormt zich buiten al een lange rij. Het informele 
concert op zondagochtend trekt, voor een bescheiden prijs, een 
trouw publiek. Gezien de hoge bezettingsgraad en de aanwezigheid 
van ouders met kinderen die dit concert kiezen ter kennismaking 
met muziek, een geslaagde formule die al jaren standhoudt. En in 
de	Kleine	Zaal	luistert	een	hechte	groep	liefhebbers	van	kamer-
muziek vaak tientallen jaren consequent naar telkens nieuwe 
uitvoeringen van de voor hen zo bekende muziek. Waar deze series 
als het ware vanzelf lopen moet aan de andere kant actief gestuurd 
worden om publiek te trekken. Door de programmering met 
wortels in het Midden-Oosten, Azië, Afrika en Zuid-Amerika 
openen we steeds vaker de deuren voor publiek dat is opgegroeid 
met andere klanken dan de in het gebouw vaak gespeelde 
Europese muziek. Of wat te denken van het indrukwekkende 
muziekeducatieprogramma voor tienduizenden kinderen met alle 
denkbare sociale en culturele achtergronden. Elk jaar komen zij via 
de schooldeur naar Het Concertgebouw om hier kennis te maken 
met live muziek onder de best denkbare omstandigheden.

Juist daar waar het niet vanzelf gaat spelen de begunstigers van 
Het Concertgebouw Fonds een doorslaggevende rol. Met allen die 
Het Concertgebouw Fonds ondersteunen wordt een kwetsbare 
muzikale traditie in stand gehouden en komt tegelijk een nieuwe 
programmering voor het publiek van de toekomst tot bloei. De 
donateurs van het Fonds houden niet alleen met hun bijdragen het 
monument in topconditie, samen zetten zij de deuren elk jaar een 
stukje verder open. 

Het hedendaagse beleid, gebaseerd op een gevarieerd 
muzikaal palet, kent een lange voorgeschiedenis. De komst van 
Het Concertgebouw veranderde niet alleen de internationale 
culturele status van Amsterdam, het gebouw was van meet af aan 
van en voor het publiek. Tot stand gekomen op initiatief van 
burgers,	betaald	door	muziekliefhebbers	en	open	voor	een	ieder	
die een kaartje wilde (en kon) kopen. In de praktijk betekende dit 
dat de Grote en de Kleine Zaal gevuld waren met kapitaalkrachtige 
muziekliefhebbers	en	dat	in	het	weekeinde	ieder	ander	die	het	
wilde horen kwam luisteren naar de concerten die zomers in de 
tuin werden gegeven. Met de neus tegen het gietijzeren hek 
gedrukt, werd dit gezelschap de ‘hekleden’ genoemd, als variant 
op de abonnementsleden.

Anno 2019 worden in Het Concertgebouw jaarlijks meer dan 
zevenhonderddertig concerten beluisterd. Van de Lunchconcerten 
tot optredens van de meest geliefde solisten en beroemdste 
orkesten. In alles wat we doen proberen we de rijkdom die muziek 
kan geven te delen en door te geven. Omdat we geloven dat 
muziek jong en oud verrijkt en bijdraagt aan verbinding en een 
gelukkige samenleving. Het kunnen realiseren van die wens is 
bepaald niet vanzelfsprekend. Het is dankzij onze begunstigers dat 
wij het afgelopen jaar opnieuw tal van initiatieven konden 
ontwikkelen. Dankzij Kringleden, Aandeelhouders, begunstigers 
van het Fonds voor de Kleine Zaal en in toenemende mate 
muziekliefhebbers	die	Het	Concertgebouw	Fonds	opnemen
in hun testament wordt het monument in topconditie gehouden 
en doorgegeven. 

U leest in dit verslag welke fantastische initiatieven dankzij 
bijdragen van private donateurs, fondsen en de BankGiro Loterij 
gestalte kregen. Van de vrolijke concerten voor families, de 
programma’s voor schoolkinderen, de Tracks-concerten voor 
jong-volwassenen, de concerten speciaal ontworpen voor 
luisteraars met een verstandelijke beperking, popconcerten waar 
twee en soms zelfs drie generaties samen intens plezier beleven, 
het zonder zorgen kunnen voortzetten van de serie Wereld-
beroemde Symfonieorkesten, tot het mogelijk maken van excellente 
uitvoeringen van kamermuziek. 

Het jaar 2018 bleek een stralend jaar voor het Fonds. Niet alleen 
mochten we ons verheugen op een aanzienlijke ondersteuning van 
de BankGiro Loterij die met overtuiging bijdraagt aan het letterlijk 
‘openmaken’ van het gebouw door de oude hoofdentree, gelegen 
aan de Van Baerlestraat, gereed te maken voor hergebruik. Het 
particuliere draagvlak nam opnieuw stevig toe met maar liefst 
zevenenzestig Kringleden die wij mochten noteren als begunstiger 
voor de periode 2018 tot en met 2022. Er werden aandelen gekocht 
en schenkingen gedaan aan het Fonds voor de Kleine Zaal. 
De Toegift, het nalatenschapsinitiatief van het Fonds, wordt door 
steeds	meer	muziekliefhebbers	omarmd	waarmee	zij	op	een	
bijzonder persoonlijke manier hun wens Het Concertgebouw te 
behouden vormgeven. 

Allen die met ons zorg willen dragen voor Het Concertgebouw 
danken wij uit de grond van ons hart. Het bestuur en de directie 
van Het Concertgebouw Fonds leggen in dit verslag verantwoor-
ding af over 2018 en brengen daarmee graag met nadruk tot 
uiting hoezeer uw bijdragen worden gewaardeerd. 
 
Jeroen van der Veer,  Jolien Schuerveld Schrijver,
voorzitter directeur
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De Berliner Philharmoniker onder leiding van Sir Simon Rattle, 
Kring-concertavond, 5 juni 2018 © Ronald Knapp



Communicatie met belanghebbenden 
Het Fonds streeft naar heldere informatievoorziening en het 
persoonlijk onderhouden van contact met zijn begunstigers en 
belanghebbenden. De belanghebbenden van het Fonds zijn 
primair de begunstigers: particuliere schenkers veelal lid van een 
van de vier Kringen, Aandeelhouders, aangeslotenen bij het Fonds 
voor de Kleine Zaal of bij het nalatenschapsprogramma de Toegift. 
Daarnaast wordt het Fonds gesteund door particuliere en insti-
tutionele fondsen en in belangrijke mate door de BankGiro Loterij.

Het Fonds stelt zijn begunstigers onder meer op de hoogte door 
het jaarverslag toe te sturen. Daarnaast worden begunstigers 
genodigd voor concerten, repetities en educatieve projecten. 
Gedurende het gehele jaar zijn er telefonische en persoonlijke 
contactmomenten. Begunstigers worden geïnterviewd over 
hun ervaringen met het Fonds, teneinde een goede aansluiting 
bij hun verwachtingen te realiseren. Medewerkers van 
Het Concertgebouw NV worden op de hoogte gesteld van de 
ondersteuning en voortgang van projecten door directieverslagen, 
rapportages tijdens afdelingsbijeenkomsten en bekendmakingen 
op het intranet. Algemene informatie over Het Concertgebouw 
Fonds is te vinden op concertgebouw.nl.

1.4. Governance en organisatie 
Het bestuur onderschrijft de uitgangspunten van goed bestuur 
en toezicht. Hierbij wordt in het bijzonder de positie van het Fonds 
als fondsenwervende organisatie ten behoeve van de culturele 
instelling Het Concertgebouw in ogenschouw genomen. Daarbij 
erkent het Fonds het belang van integer en transparant handelen 
door het bestuur. Het bestuur van het Fonds onderschrijft de Code 
Goed Bestuur voor Goede Doelen. De principes van goed bestuur 
zijn tevens opgenomen in het toetsingskader van het CBF. Het 
Fonds is een ‘Erkend Goed Doel’: het maakt deel uit van de door 
het CBF beoordeelde goededoelenorganisaties.

De vergaderingen kunnen, op verzoek van het bestuur, worden 
bijgewoond door een lid van de directie van Het Concertgebouw 
NV. De voorzitter van het Fonds, en indien gewenst de overige 
leden, voeren geregeld tussentijds overleg met de directie van 
Het Concertgebouw over de voortgang van de projecten waarvoor 
het Fonds bijdragen aan de NV toekent of mogelijk zal toekennen. 
De vergaderdata van het bestuur in 2018 waren: 29 maart, 26 juni, 
18 september en 29 november. 
De leden van het bestuur ontvangen conform de statuten geen 
bezoldiging.

Het bestuur was in het verslagjaar als volgt samengesteld:
Jeroen van der Veer, voorzitter 
Jan Willem Baud, penningmeester 
Harm van Esch, vicevoorzitter
Sake Bosch
Volkert Doeksen*
Stef Kranendijk 
Monique Laenen, vanaf 26 juni 2018 
Véronique Pauwels
Dick Sluimers 
Karel Vuursteen 

* Volkert Doeksen was tevens lid van de Raad van Commissarissen 
van Het Concertgebouw NV. Hij is de trait-d’union tussen het 

bestuur van het Fonds en de Raad van Commissarissen. 
De bestuurder die deze rol vervult, beperkt zijn/haar activiteiten 
tot het werven van fondsen. De bestuurder neemt geen deel aan 
de	besluitvorming	betreffende	aanvragen	tot	financiële	steun	die	
door Het Concertgebouw NV bij het Fonds worden ingediend.
Een overzicht van de functies en nevenfuncties van de bestuurs-
leden vindt u op pagina 62 van dit jaarverslag.

De aard van de activiteiten van het bestuur is drieledig: fondsen-
werving gericht op het verkrijgen van (voornamelijk) grote giften 
van particulieren en particuliere fondsen, besluitvorming over ver-
zoeken	tot	financiële	ondersteuning	van	Het	Concertgebouw	NV,	
en het zorgvuldig beheer van het geschonken vermogen om daar-
mee de toekomst van het instituut veilig te stellen. Het bestuur 
wordt over dit laatste geadviseerd door een Beleggingsadviescom-
missie. Voor de samenstelling van deze commissie zie pagina 35.

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

Directie en staf
De dagelijkse gang van zaken en de uitvoerende taken geschieden 
onder verantwoordelijkheid van een door het bestuur aangestelde 
directeur: mr. Jolien Schuerveld Schrijver. De directeur is belast 
met het formuleren van beleidsvoornemens, het ontwikkelen 
van nieuwe initiatieven, en de aansturing en uitvoering van de 
dagelijkse werkzaamheden ten behoeve van de Stichting 
Het Concertgebouw Fonds. De aan de directeur gedelegeerde 
taken zijn omschreven in een directiestatuut. Jaarlijks evalueren 
de voorzitter en directeur de resultaten tijdens een functionerings-
gesprek. 

De manier waarop de fondsenwerving onder leiding van de 
directeur de afgelopen jaren werd vormgegeven – waarbij de 
persoonlijke betrokkenheid van de begunstigers centraal staat – 
wierp in 2018 opnieuw zijn vruchten af. Gedurende het afgelopen 
decennium groeide het Fonds onder leiding van Jolien Schuerveld 
uit tot een onmisbare factor voor de realisatie van noodzakelijke 
renovaties en de dromen op het gebied van muziekeducatie.
De laatste jaren speelt het Fonds daarnaast een doorslaggevende 
rol bij het in stand houden en ontwikkelen van bijzondere program-
mering. Het verstevigen en doen groeien van het particuliere 
draagvlak, variërend van het onderhouden van de relatie met 
Kringleden (289), Aandeelhouders (838), de BankGiro Loterij en 
verscheidene particuliere fondsen, het doen toenemen van het 
gezelschap	muziekliefhebbers	dat	Het	Concertgebouw	Fonds	
een plek in het testament geeft, en het vormen van een hechte 
gemeenschap rondom de Kleine Zaal zijn de kerntaken die 
Het Concertgebouw van een steeds steviger fundament voorzien. 
De wortels van het Fonds staan elk jaar steviger in de grond. 

1. BESTUURSVERSLAG

1.1. Inleiding
Stichting Het Concertgebouw Fonds, hierna te noemen het Fonds, 
werd in november 2000 opgericht. In dit verslag legt het bestuur 
rekenschap af over het gevoerde beleid gedurende de periode van 
1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

1.2. Doelstelling en beleid
De statutaire doelstelling van het Fonds luidt als volgt:
a. het bijdragen tot de instandhouding, het onderhoud, de

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

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

Het Fonds fungeert primair als steunstichting voor 
Het Concertgebouw op het gebied van renovatie en educatie. 
Het bestuur meent dat renovatie en educatie van doorslaggevend 
belang zijn voor de toekomst van Het Concertgebouw. Het in 
goede staat behouden van het monumentale gebouw is immers 
van het grootste belang bij het streven het onvervangbare 
culturele erfgoed te beschermen en te behouden voor volgende 
generaties. Door het leveren van bijdragen ter realisatie van het 
muziekeducatieprogramma draagt het Fonds bij aan de culturele 
ontwikkeling van de jeugd en daarmee aan toekomstig publiek. 
Naast deze twee hoofddoelstellingen ondersteunt het Fonds 
vanuit speciaal daartoe door begunstigers bestemde middelen 
activiteiten op het gebied van programmering.

1.3. Verantwoordingsverklaring, bestuur en toezicht 
Het	Fonds	heeft	een	onafhankelijk	en	volledig	onbezoldigd	
bestuur. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste tien 
natuurlijke personen. Nieuwe bestuursleden worden benoemd 
door het bestuur, gehoord hebbende de Raad van Commissarissen 
van Het Concertgebouw NV. Bestuursleden worden benoemd voor 
een periode van vier jaar en kunnen worden herbenoemd voor 
een periode van drie jaar. Bij uitzondering kan het bestuur 
besluiten tot een extra termijn van drie jaar. 
Het Fonds wordt geleid door een directeur. De directeur is 
verantwoordelijk voor de beleidsvorming en de dagelijkse gang 
van zaken van het Fonds alsmede de aansturing van de fondsen-
werving. Het bestuur vergadert vier of vijf keer per jaar.

De	financiële	administratie	wordt	verzorgd	door	de	afdeling	
Financiën van Het Concertgebouw NV onder verantwoordelijkheid 
van de zakelijk directeur, onder wiens verantwoordelijkheid ook 
ICT valt. Het Fonds heeft geen personeel in eigen dienst. 
De werkzaamheden in het kader van de fondsenwerving en het 
Fonds worden verricht door werknemers die in dienst zijn van 

Het Concertgebouw NV. In totaal was daarmee in 2018 3,10 fte 
gemoeid.

Het bestuur is thans als volgt samengesteld: voorzitter, vicevoor-
zitter, penningmeester en zeven leden. De penningmeester 
onderhoudt het contact met de Beleggingsadviescommissie. 
Deze commissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid. 
Advies kan op elk moment gedurende het jaar worden ingewon-
nen. Het vermogen van het Fonds is in het beheer van verschillende 
vermogensbeheerders en deze handelen volgens het door 
het bestuur gegeven beleggingsmandaat. Rapportages van de 
beleggingen worden maandelijks gedeeld met de Beleggings-
adviescommissie	en	met	de	penningmeester.	De	financiële	
rapportages worden voor elke bestuursvergadering besproken 
met de vermogensbeheerder van het endowment en met de 
penningmeester. 
De rapportages van de vermogensbeheerders komen aan de
orde tijdens de vergadering van het bestuur.
 
De afdeling Financiën maakt voor het bestuur rapportages over de 
aanwending van de verschillende fondsen, de resultaten van de 
fondsenwerving en de ontwikkeling van de kosten van beheer en 
administratie alsmede die verbonden aan fondsenwerving. 

Naast	het	financieel	beheer	worden	op	bestuursvergaderingen	het	
jaarplan en de realisatie hiervan besproken, evenals de bestuurs-
samenstelling en het eigen functioneren. Het belangrijkste 
onderwerp betreft de fondsenwerving, waarbij de bestuursleden 
direct worden betrokken en waarvoor zij deels verantwoordelijk 
zijn. Ook de contacten met de Aandeelhouders (Jubileum- en 
Oprichtersaandeelhouders), alsmede de uitvoering en kwaliteit 
van het Muzikaal Dividend, behoren tot de verantwoordelijkheden 
van het Fonds. De voorzitter van het bestuur is aanspreekpunt 
voor de directeur. 

De door het bestuur aangestelde registeraccountant controleert 
de jaarrekening en beoordeelt in dat kader de opzet, het bestaan 
en de werking van de administratieve organisatie en de interne 
beheersing.
De externe accountant is aanwezig bij de bestuursvergadering 
waarin de jaarrekening wordt besproken. 

Doelbereik en efficiënte middelenbesteding 
Het	Fonds	streeft	na	zo	effectief	en	doelmatig	mogelijk	te	werken	
om zijn doelstellingen te realiseren. Dit gebeurt door jaarlijks 
een operationeel jaarplan met een bijbehorende begroting op 
te stellen waarin invulling wordt gegeven aan de strategische 
meerjarenplanning	en	de	financiële	meerjarenraming.	Het	jaarplan	
dient als basis voor de begroting van de uitvoeringskosten. 
Besteding van middelen ten behoeve van de uitvoeringskosten van 
de fondsenwerving vindt plaats overeenkomstig de begroting. 
Over de voortgang van het jaarplan en de uitvoeringskosten wordt 
ieder kwartaal gerapporteerd tijdens de bestuursvergadering.
Na goedkeuring door de Raad van Commissarissen in de vergade-
ring waarin de jaarbegroting van Het Concertgebouw NV wordt 
vastgesteld, worden aanvragen vanuit de NV ter beoordeling aan 
het bestuur van het Fonds voorgelegd. Na goedkeuring wordt een 
voorschot van 50% van het aangevraagde bedrag uitgekeerd. Het 
resterende deel wordt uitgekeerd in twee termijnen, 40% bij de 
voortgangsrapportage	in	juni	en	10%	na	afloop	van	het	project	en	
na vaststelling van de jaarrekening van het Fonds. 
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avond	met	een	bijzonder	geanimeerde	receptie	na	afloop.	Zoals	
elk jaar werden de begunstigers van de Kleine Zaal ook uitgenodigd 
voor een kinderconcert – dit jaar De vier seizoenen – en konden zij 
aanwezig zijn bij het schoolproject Duizend-en-een-nacht. Daar-
naast werden zij genodigd voor een besloten repetitie van de 
Berliner Philharmoniker onder leiding van Simon Rattle in de 
Grote Zaal. Velen gaven, ondanks hun uitgesproken liefde voor 
de Kleine Zaal, graag gehoor aan deze uitnodiging. 

Nalatenschapsprogramma, de Toegift 
Het Concertgebouw Fonds beoogt iedereen te verbinden die te 
kennen geeft het Fonds in zijn/haar testament te benoemen. Allen 
die aangeven dit voornemen te hebben worden meerdere keren 
per jaar genodigd, samen met andere begunstigers, aanwezig te zijn 
bij de activiteiten van het Fonds en zo het instituut beter te leren 
kennen. Sinds de start van het initiatief in 2013 hebben zevenen-
negentig	muziekliefhebbers	te	kennen	gegeven	het	Fonds	een	
plaats in hun testament te hebben toebedeeld. Bekend is dat veel 
meer	muziekliefhebbers	deze	stap	zetten;	zij	geven	er	echter	de	
voorkeur aan dit niet kenbaar te maken. 

Het Fonds is allen die het besluit nemen het Fonds een plaats te 
geven in hun nalatenschap dankbaar en hoopt dat steeds meer 
muziekliefhebbers	beseffen	dat	alleen	dankzij	ondersteuning	door	
schenkingen en legaten de door hen zo gekoesterde muzikale 
tradities kunnen worden doorgegeven. In december werd het 
Fonds in kennis gesteld van het gaan verkrijgen van een deel van 
de nalatenschap van mevrouw De Potter-Meijer. Haar naam is 
toegevoegd aan het eretableau in de oude hoofdentree.
Gespiegeld aan de marmeren plaquette waarop de oprichters van 
het gebouw worden geëerd, ziet men een kleurig stenen tableau. 
Op	bescheiden	wijze	toont	het	de	namen	van	muziekliefhebbers	
die het gebouw in hun testament opnamen. Voor een vermelding is 
een erfstelling van minimaal € 50.000 aan de orde, overeenkomstig 
de vermelding van de Kringleden bij de Spiegelzaal. 

De mogelijkheid middels een legaat ervaringen van grote schoon-
heid door te kunnen geven wordt in eerste instantie onder de 
aandacht gebracht van bezoekers van Het Concertgebouw. Zo ligt 
de brochure Muziek in uw testament in de wandelgangen van het 
gebouw. Daarnaast adverteert het Fonds in notariële vakbladen en 
wordt het Fonds bijgestaan door notarissen die door hun ervaring 
bijdragen aan het verder ontwikkelen van de Toegift. Tot slot een 
primeur in 2018: in een radiospot maakte Paul Witteman de 
luisteraars attent op de bijzondere achtergrond van Het Concert-
gebouw: een monument met wereldvermaarde akoestische 
kwaliteit, een geschenk van onze overgrootouders en daarmee als 
het ware zelf een bijzondere erfenis. Allen die het gebouw 
belangrijk vinden, worden via NPO Radio 1 en NPO Radio 4 
opgeroepen bij te dragen aan het behoud daarvan door een legaat 
of een schenking.

Ambassadeurs voor Het Concertgebouw Fonds, 
Platform Notariaat 
Onder leiding van mr. Hans Borren denkt het uit notarissen 
samengestelde Platform Notariaat mee over manieren waarop ons 
nalatenschapsprogramma kan worden ontwikkeld. Het Fonds 
prijst zich bijzonder gelukkig met de ondersteuning vanuit deze 
beroepsgroep. In het verslagjaar (negen jaar na de oprichting) 
besloot het gezelschap, waarvan de leden allen werkzaam zijn in 
een familierechtelijke praktijk, dat verjonging aan de orde is en 

namen Dave Volmer, Bart Kraak, Elisabeth Gelderman en Jaap van 
Zaane afscheid om plaats te maken voor de jongere garde. 
Monique Laenen trad toe tot het bestuur van het Fonds en verliet 
om die reden het Platform Notariaat.
De samenstelling van het Platform Notariaat wordt vermeld op 
pagina 33.

Ambassadeurs voor Het Concertgebouw Fonds, 
Platform Vermogensversterking 
Deze groep professionals assisteert bij het vroegtijdig signaleren 
van mogelijkheden op het gebied van vermogensversterking 
vanuit particuliere vermogens. De samenstelling van het gezelschap 
is	gevarieerd,	waarbij	expertise	op	het	gebied	van	fiscaliteit,	trust,	
familiefondsen en estate-planning doorslaggevend is. Professor 
mr. Hans Stubbé is voorzitter. 
Het Platform Vermogensversterking, dat in 2017 werd geïnitieerd, 
beoogt op termijn circa vijftien gespecialiseerde leden te verenigen. 
De samenstelling van Het Platform wordt vermeld op pagina 33.

BankGiro Loterij
Duurzaam en behoud
De aanhoudende ondersteuning van de BankGiro Loterij is van 
grote betekenis: het maakt dat het Fonds de afgelopen vijftien jaar 
voldoende kon bijdragen aan de noodzakelijke en – door het 
kwetsbare karakter van het monument – zeer kostbare renovaties 
van de NV. Ook kon het gebouw dankzij deze bijdragen verduurza-
men en zijn CO2-uitstoot met 30% verminderen. 
In het verslagjaar ontving het Fonds € 1.972.073 ondersteuning van 
de	BankGiro	Loterij,	waarvan	€	1.472.073	afkomstig	uit	geoormerkt	
werven. De wetenschap dat duizenden deelnemers van de loterij 
op die manier Het Concertgebouw versterken, is voor ons een extra 
stimulans om tegemoet te komen aan de verwachtingen van het 
publiek. Wij zijn de medewerkers, directie en bestuurders van de 
BankGiro Loterij zeer erkentelijk voor hun aanhoudende en 
impactvolle ondersteuning. Het Concertgebouw is er bijzonder 
trots op te behoren tot de groep van culturele begunstigden van de 
BankGiro Loterij.

Streaming
Dankzij de BankGiro Loterij kon Het Concertgebouw eerder, ter 
gelegenheid van het 125-jarig jubileum, de kostbare maar 
noodzakelijke infrastructuur voor livestreaming aanleggen. 
Ook de huurders van het gebouw, waaronder het Koninklijk 
Concertgebouworkest, maken graag gebruik van de streaming-
faciliteiten en de camera’s die geschikt zijn voor tv-opnames. 

Op deze manier krijgt een veel grotere groep de gelegenheid om 
te genieten van de muziek die in Het Concertgebouw klinkt. In 
2018 werden opnieuw elf livestreams van Het Zondagochtend 
Concert uitgezonden zodat bezoekers van de websites van 
Het Concertgebouw en AVROTROS ook konden meegenieten. In 
de serie Robeco Summernights is het concert van Dianne Reeves 
met het National Youth Jazz Orchestra of the USA opgenomen, 
evenals het concert met gitarist Pablo Sainz Villegas. Daarnaast 
werden meerdere opnames gemaakt ten behoeve van het 
Koninklijk Concertgebouworkest. Onder meer Mahlers Eerste 
symfonie, Brittens War Requiem, Beethoven en Brahms (met 
Bronfman en Herreweghe), Mozart en Bruckner (met Haitink en 
Uchida), de Kerstmatinee, en de dirigentenmasterclasses waren 
ver buiten de muren van het gebouw te volgen. Andere live 
webcasts werden gerealiseerd met het Nederlands Philharmonisch 

Het aantal begunstigers – Kringleden, Jubileumaandeelhouders, 
deelnemers aan het nalatenschapsprogramma, en betrokken 
kamermuziekliefhebbers	–	groeide	in	een	decennium	van	minder	
dan	negentig	naar	ruim	elfhonderd.	De	bijdragen	verbonden	aan	
deze particuliere betrokkenheid variëren van tien euro tot 
schenkingen en legaten van boven een miljoen.

Het bestuur heeft volledig vertrouwen in de onder leiding van de 
directeur ingeslagen weg. Hooggewaardeerd wordt de inzet van 
Britt Hendriks voor de Kringleden, waarmee zij in belangrijke mate 
bijdraagt aan de tevredenheid over het Kringlidmaatschap. Een 
woord van dank past ook Floor de Wit. Zij bereidt de aanvragen bij 
institutionele fondsen voor, waarbij dit jaar het Mahler Festival in 
2020	centraal	stond.	Yanno	Hooft	Graafland	legde	zich	toe	op	de	
relatie met de Aandeelhouders door hen persoonlijk te intervie-
wen, wat zich vertaalde in aanvullende schenkingen. Paula van den 
Bosch verleende Aandeelhouders, begunstigers van het Fonds voor 
de Kleine Zaal en een ieder die zich aansloot bij de Toegift de best 
denkbare service. Samen maken zij het Fonds tot het succes dat 
het momenteel is. 

1.5. Werving en behoud
Het resultaat uit eigen fondsenwerving onder particuliere muziek-
liefhebbers	bedraagt	in	het	verslagjaar	€	2.535.285	(2017:	
€ 2.426.207). Het bestuur is allen die daaraan hebben bijgedragen 
uitzonderlijk dankbaar. 
Daarnaast ontving het Fonds van de BankGiro Loterij de zeer ge-
waardeerde jaarlijkse bijdrage van € 500.000, alsmede € 1.472.073 
vanuit geoormerkte bijdragen van deelnemers. De relatie die het 
Fonds sinds oprichting met de BankGiro Loterij heeft opgebouwd, 
wordt gekenmerkt door een grote mate van vertrouwen en 
wederzijdse inzet een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Dit 
vertaalde zich gedurende het verslagjaar in een nieuwe samen-
werkingsovereenkomst die Het Concertgebouw NV sloot met de 
BankGiro Loterij, waarmee de voortzetting van de Zomerconcerten 
gedurende de jaren 2019 tot en met 2021 werd gegarandeerd. 

Kringen 
In 2018 kreeg het Fonds 67 nieuwe toezeggingen voor Kringdeel-
name (52 in 2017): 15 voor de Dolf van Gendt Kring, 29 voor de 
Brahms Kring, 22 voor de Mahler Kring en 1 voor de Bach Kring. 
41	van	de	67	toezeggingen	betroffen	een	voortzetting	van	het	
Kringlidmaatschap. Er traden 26 nieuwe Kringleden toe. 
Het Fonds werd eind 2018 ondersteund door in totaal 289 Kring-
leden, een record. Voor bestuur en directie aanleiding te onder-
strepen dat de persoonlijke verbondenheid hoog in het vaandel 
staat en groei boven 300 Kringleden niet wordt nagestreefd. 

Voor bijna alle Kringleden geldt dat na vijf jaar verbondenheid een 
besluit moet worden genomen over het verlengen van het 
lidmaatschap. Veelal loopt het voldoen van de schenkingstermijnen 
gelijk op met het lidmaatschap. Een zeer hoopgevende ontwikke-
ling is dat het merendeel van de Kringleden besluit het lidmaat-
schap, nadat de laatste gifttermijn is voldaan, een vervolg te 
geven: hetzij door het lidmaatschap opnieuw binnen de eigen 
Kring te verlengen, hetzij door over te stappen naar de volgende 
Kring. Deze duurzame betrokkenheid stemt het Fonds dankbaar 
en hoopvol voor de toekomst. 

Zo werden Kringleden in 2018 uitgenodigd voor een bijzondere 
selectie concerten uit de Eigen Programmering van 

Het Concertgebouw. Van deze mogelijkheid maakten zij, tot ons 
plezier, intensief gebruik. Ook werd de persoonlijke Servicedesk 
voor het bestellen van kaarten veelvuldig benaderd. Ruim 80 
Kringleden reisden daarnaast samen naar Hamburg om daar de 
zaal van de nieuw gebouwde Elbphilharmonie te vergelijken met 
de Grote Zaal van Het Concertgebouw. De vergelijking liep ook 
deze keer gelukkig goed af voor de in 1888 geopende zaal aan de 
Van Baerlestraat. De toonaangevende positie van de Grote Zaal 
in de wereldorde van akoestische kwaliteit staat tot nu toe tijdens 
de muziekreizen niet ter discussie. De gezamenlijke reizen zijn
een van de geliefde aspecten van het Kringlidmaatschap. 
De onderlinge relaties tussen Kringleden worden de laatste jaren 
mede daardoor steeds hechter. 

Aandeelhouders 
Het Fonds draagt sinds de emissie in 2012 zorg voor de uitkering 
van het Muzikaal Dividend. Sindsdien dragen de 702 Jubileum-
aandeelhouders, samen met de 136 oorspronkelijke Oprichters-
aandeelhouders, het gebouw verder de toekomst in. De Aandeel-
houdersvergadering wordt sinds de Jubileumemissie door 
tientallen geïnteresseerde Aandeelhouders bezocht en de daar 
gestelde vragen leiden vaak tot nieuwe initiatieven. Tijdens de 
borrel	na	afloop	van	de	vergadering	op	26	juni	2018	werd	weer	
volop gebruik gemaakt van de gelegenheid op informele wijze 
ideeën uit te wisselen met het bestuur van het Fonds en de NV. 
In de vorm van besloten concerten wordt genoten van het 
Muzikaal	Dividend.	Meer	dan	duizend	muziekliefhebbers	kwamen	
op 26 september de zevende uitkering van het Muzikaal Dividend 
in ontvangst nemen. De veertienjarige Luna van Leeuwen wist 
ieders hart te stelen met haar vioolspel en Narek Hakhnazayan 
overtuigde de volledige zaal. Jungle by Night besloot de feestelijke 
avond vol jong talent, met voor deze band zo kenmerkende funky 
klanken. Alle Aandeelhouders ontvingen ook een uitnodiging voor 
het zevende KinderDividendconcert. Bij het concert De vier 
seizoenen beleefden kinderen, ouders en grootouders het intense 
plezier van samen naar muziek luisteren. Om de Aandeelhouders 
deelgenoot te laten zijn van wat met hun bijdrage tot stand kwam, 
werden zij daarnaast uitgenodigd voor de schoolvoorstelling 
Duizend-en-een-nacht. Toen achthonderd kinderen samen met het 
Nederlands Philharmonisch Orkest in de Grote Zaal meezongen, 
voelden alle aanwezigen dat muziekeducatie kinderen een ervaring 
geeft die hen voor altijd bijblijft.

Tijdens het verslagjaar verschenen twee edities van de Aandeel-
houders Courant. Naar aanleiding van een lezersonderzoek werd 
besloten met ingang van 2019 de courant voortaan eens per jaar, 
voorafgaand aan de vergadering van de Aandeelhouders, te 
publiceren. 

Fonds voor de Kleine Zaal
Speciaal	voor	liefhebbers	van	kamermuziek	is	het	Fonds	voor	de	
Kleine Zaal in het leven geroepen. Er is geen minimale donatie 
verbonden aan deelname aan dit initiatief: iedere schenking is van 
harte welkom. De activiteiten voor deze groep donateurs, 138 
veelal doorgewinterde concertbezoekers, worden zeer gewaar-
deerd. De begunstigers van het Fonds voor de Kleine Zaal waren, 
volgens de traditie, aanwezig bij de viering van de verjaardag van 
de Kleine Zaal op 12 mei. Ieder jaar wordt met een besloten 
concert gevierd dat sinds 12 mei 1888 de mooiste kamermuziek in 
de Kleine Zaal klinkt. Op het podium stonden violiste Maria 
Milstein en pianiste Hanna Shybayeva. Het werd een feestelijke 
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Percossa	en	Sofie	Habets	tijdens	de	voorstelling	Sofie en de Mannetjes van de Tijd, 
een educatieproject voor kinderen van groep 3 en 4, maart 2018 © Ronald Knapp



A night at the opera met Lawrence Brownlee en Michael Spyres, 
31 oktober 2018 © Ronald Knapp

Orkest en de NTR ZaterdagMatinee. 
1.6. Communicatie 
Het Fonds streeft naar individuele communicatie met degenen 
die interesse hebben in de activiteiten van het Fonds.
Door middel van correspondentie en uitnodigingen voor ontvang-
sten en geselecteerde concerten onderhouden het bestuur, de 
directie en de directie-assistent contact met de leden van de vier 
Kringen. Daarnaast is er veelvuldig persoonlijk contact, worden 
Kringleden gefaciliteerd bij het kopen van concertkaarten en 
ontvangen zij de publicaties van het Fonds. Kringleden die de 
activiteiten op het gebied van muziekeducatie ondersteunen, 
worden op de hoogte gehouden van de projecten van de afdeling 
Educatie van Het Concertgebouw. Zij hebben de mogelijkheid
deze educatieprojecten bij te wonen.

Begunstigers worden persoonlijk geïnformeerd over de voortgang 
en resultaten van bijzondere projecten ten behoeve waarvan zij het 
Fonds hebben begunstigd. Dit geldt met name voor de bijdragen 
die aan het Fonds worden geschonken door particuliere fondsen en 
door	muziekliefhebbers	die	daarmee	een	specifieke	doelstelling	
beogen te realiseren.

De leden van de Bach, Mahler en Brahms Kringen wordt de 
mogelijkheid geboden hun betrokkenheid bij het Fonds kenbaar te 
maken door middel van een naamsvermelding op het eretableau 
bij de Spiegelzaal. Ook stimuleert het Fonds de vermelding van alle 
Kringleden in relevante publicaties. Deze vermeldingen worden 
door het bestuur gezien als een belangrijk communicatiemiddel; 
ze inspireren anderen toe te treden tot de gelederen van het Fonds. 

De Oprichter- en Jubileumaandeelhouders worden uitgenodigd 
voor de jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering en ontvangen een 
Muzikaal Dividend in de vorm van verschillende besloten concerten. 
Het Fonds is verantwoordelijk voor de uitkering van het Muzikaal 
Dividend aan de Aandeelhouders en beheert het Aandeelhouders-
register.
Alle begunstigers – de BankGiro Loterij, particuliere fondsen, 
Kringleden, Aandeelhouders, deelnemers aan de Toegift en 
begunstigers van het Fonds voor de Kleine Zaal – ontvangen het 
jaarverslag van Het Concertgebouw Fonds.

1.7. Klachtenprocedure 
Het Fonds heeft een procedure vastgesteld die in het geval van 
klachten wordt gevolgd. Bij eventuele klachten zal, desgevraagd, 
een afschrift van de procedure aan belanghebbenden ter beschik-
king worden gesteld. Tijdens het verslagjaar werden geen klachten 
ontvangen.

1.8. Fiscale aspecten van schenken en nalaten aan 
 Het Concertgebouw Fonds
Schenken 
Het	Fonds	is	geheel	vrijgesteld	van	schenkbelasting	en	erfbelasting.	
Dat betekent dat geen belasting wordt geheven over vermogen dat 
wordt overgedragen aan het Fonds.

Voor particulieren kan een schenking ten gunste van 
Het	Concertgebouw	Fonds	vanuit	fiscaal	oogpunt	dubbel	aantrekke- 
lijk zijn. Niet alleen wordt geen schenkbelasting geheven over de 
vermogensoverdracht; een schenking aan het Fonds is ook aftrek-
baar voor de inkomstenbelasting. Indien de schenking over ten 
minste	vijf	jaar	gelijkelijk	wordt	verdeeld,	is	het	fiscale	voordeel	

optimaal. In dat geval is de gehele schenking, zonder drempel of 
plafond, aftrekbaar van de inkomstenbelasting tegen het hoogste 
tarief.

Nalaten
Particulieren kunnen op verscheidene wijze vermogen aan het 
Fonds nalaten: een bedrag in geld, een percentage van de 
nalatenschap of een vermogen onder voorbehoud van levenslang 
vruchtgebruik. Het is ook mogelijk de Stichting Het Concertgebouw 
Fonds tot erfgenaam te benoemen, al dan niet onder speciale 
voorwaarden, zoals het doen uitkeren van legaten aan derden.

Vermogen dat wordt overgedragen onder voorbehoud van 
vruchtgebruik biedt de schenker levenslang een gegarandeerd 
inkomen terwijl het het Fonds zekerheid over de verkrijging 
verschaft. Een deel van het overgedragen vermogen kan in de 
vorm	van	een	periodieke	schenking	fiscaal	worden	verrekend,	
wat het rendement voor de schenker aanzienlijk kan verhogen.

Geefwet 
Het Fonds is aangemerkt als Culturele Instelling en heeft de 
ANBI-status. Particuliere schenkers kunnen hierdoor 25% extra 
giftenaftrek krijgen tot maximaal € 5.000 per jaar. De schenking 
tot € 5.000 mag voor 125% in mindering worden gebracht op de 
inkomstenbelasting. 
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2. ACTIVITEITEN IN CIJFERS

2.1. Kerngetallen 2018
In 2018 zijn de baten uit de eigen fondsenwerving, in lijn met de 
resultaten uit 2017, uitgekomen op € 2.535.285 (2017: € 2.426.207). 
Het resultaat uit de eigen fondsenwerving correspondeerde 
nagenoeg geheel met de begroting. 

Het resultaat uit de baten van de BankGiro Loterij kwam boven 
verwachting uit. De variabele baten uit geoormerkte loten lagen 
aanzienlijk hoger dan verwacht. In totaal ontving het Fonds 
€ 1.978.828 van de BankGiro Loterij.
 
De beleggingsportefeuille liet in 2018 een teleurstellend resultaat 
zien. De rentebaten en baten uit beleggingen bedroegen over 2018 
€ -766.594 (2017: € 827.949). De daling is geheel te wijten aan 
niet-gerealiseerde waardeveranderingen van de aandelen binnen 
onze beleggingsportefeuille. Sinds het Fonds een deel van het 
endowment heeft ondergebracht in een beleggingsportefeuille 
werd niet eerder een negatief resultaat behaald. Aangezien het 
Fonds een zeer lange beleggingshorizon heeft, wordt het hier 
vermelde verlies niet gerealiseerd. Het Fonds heeft een gespreid 
beleggingsbeleid waarbij circa de helft van het vermogen liquide 
wordt gehouden op vermogensspaarrekeningen ten behoeve 
van zogenoemde bestemmingsfondsen. Eind 2018 was 42% van 
de reserves en fondsen belegd in Vermogensspaarrekeningen 
en 47% in een beleggingsportefeuille, beide bij de ABN AMRO 
ondergebracht. De overige 11% betreft liquide middelen en 
overige vorderingen.

De bijdragen aan Het Concertgebouw NV bedroegen € 1.377.940 
(2017: € 2.509.050). Dat de bijdrage lager is dan voorzien, wordt 
vooral veroorzaakt door uitgestelde werkzaamheden aan de 
heropening van de oude hoofdentree. Daarnaast keert de 
hoofdsponsor Van Lanschot Kempen de donatie verbonden aan 
het sponsorschap van Het Concertgebouw NV voortaan recht-
streeks uit. 

In 2018 kon € 1.081.957 (2017: € 990.967) worden toegevoegd aan 
het endowment gericht op een veilige toekomst van het gebouw. 
Dit	stamvermogen	dient	als	buffer	voor	Het	Concertgebouw	
waaruit tot in lengte van dagen de benodigde middelen kunnen 
worden gegenereerd om het gebouw in stand te houden. Veel 
donateurs	oormerken	hun	schenking	specifiek	voor	het	endowment.	

De kosten verbonden aan de fondsenwerving waren gelijk aan 
die van 2017. De belangrijkste post van € 629.167 (2017: € 638.681) 
betrof onze deelname aan acties van de BankGiro Loterij 
waarmee de werving van geoormerkte loten kon worden 
geïntensiveerd. Daarnaast was de inkoop van concertkaarten 
bij Het Concertgebouw NV van belang. De kosten verbonden aan 
de organisatie namen nauwelijks toe.

2.2. Besteding van de middelen en besluitvorming
Het bestuur beslist over de besteding van de door het Fonds 
geworven	middelen	met	inachtneming	van	de	specifieke	wensen	
van de begunstigers. Met de directie en de Raad van Commissarissen 
van Het Concertgebouw NV zijn afspraken gemaakt over de wijze 
waarop een beroep op het Fonds kan worden gedaan. Deze 
afspraken zijn vastgelegd in een protocol. 

Jaarlijks dient de directie van Het Concertgebouw NV een plan in 
voor de projecten op het gebied van renovatie, muziekeducatie 
en	eventueel	specifieke	programmering.	Deze	projecten	en	de	
financiering	daarvan	worden	voorafgaande	aan	de	aanvraag	
goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van 
Het Concertgebouw NV. Impactvolle en grootschalige projecten 
worden beschreven in een projectplan waarin onder andere de 
doelen, relevantie, beoogde resultaten en bemensing omschreven 
staan. Op basis van het projectplan, dat vergezeld gaat van een 
financiële	paragraaf	waarin	een	prognose	van	de	financierings-
behoefte en de risico’s worden gegeven, neemt de Raad van 
Commissarissen het besluit over de wenselijkheid het project tot 
uitvoer te brengen. In dat geval wordt het projectplan voorgelegd 
aan het bestuur van het Fonds. Het bestuur vormt zich een oordeel 
over de haalbaarheid van de fondsenwering en de mogelijke 
risico’s. Op basis van de voorgestelde programma’s neemt het 
bestuur een besluit over het werven van additionele middelen, 
de eventuele toekenning van de aangevraagde bijdragen en de 
uitkering van de voorschotten.
 
Na	afloop	van	ieder	boekjaar	doet	de	directie	van	
Het Concertgebouw NV verslag van de vorderingen en de resul-
taten van de projecten waarvoor voorschotten werden uitgekeerd. 
Aan de hand hiervan kan het bestuur van het Fonds besluiten tot 
het vrijgeven van een slotuitkering. Indien daartoe aanleiding 
bestaat, kan het bestuur van het Fonds eventueel ten onrechte 
verstrekte voorschotten terugvorderen.

2.3. Gerealiseerde renovatieprojecten
Akoestische aanpassingen
De befaamde akoestiek, zo uitzonderlijk geschikt voor symfonisch 
werk, maakt de zaal niet altijd even bruikbaar voor andere 
activiteiten, zeker als daarbij gebruik wordt gemaakt van geluids-
versterking. In dat kader werd uitvoerig onderzoek gedaan. Eind 
2018 kon, na vele tests, een proefpaneel worden goedgekeurd. In 
2019 wordt deze voorziening aan de achterzijde van de Grote Zaal 
aangebracht. 

Heropening oude hoofdentree
Het Concertgebouw beoogt zo toegankelijk mogelijk te zijn, 
op alle denkbare manieren, ook als gebouw. Het heropenen van 
de oude hoofdentree aan de Van Baerlestraat is een droom die 
dankzij de de BankGiro Loterij de komende tijd in vervulling kan 
gaan. Met de handhaving van de bestaande hoofdentree aan de 
De Lairessestraat wordt vanaf 2020 de oude hoofdentree weer 
in gebruik genomen. Het mes snijdt aan twee kanten: 
Het Concertgebouw is toegankelijk vanaf het Museumplein en 
de bezoekersstromen worden zowel bij binnenkomst als bij het 
verlaten van het gebouw beter gespreid. De planvorming inzake
de heropening van deze entree liep in 2018 vertraging op. De 
doelstelling is echter onveranderd en de realisatie wordt beoogd
in 2020 van start te gaan.

Schilderbeurt voorgevel Het Concertgebouw
In 2018 werd de monumentale voorgevel met het prachtige 
timpaan geschilderd. Het resultaat straalt de bezoekers van 
het Museumplein dagelijks tegemoet.

Vervanging draaideur en statietrap
De draaideur in de hoofdentree was aan vervanging toe. In 
december kon een nieuwe draaideur worden geplaatst. In de 

Grote Zaal wordt regelmatig gebruik gemaakt van de zogenoemde 
statietrap, een trap die het podium met de zaal verbindt. Vooral bij 
kinderconcerten is deze trap van belang. In 2018 werd een nieuwe 
statietrap in gebruik genomen. 

2.4. Het Groene Concertgebouw
In het kader van het meerjarenproject Het Groene Concertgebouw 
werden – met ondersteuning van de BankGiro Loterij – initiatieven 
gestart om twee duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren: 
• het terugdringen van de CO2-uitstoot met 40% door

 vermindering van het energieverbruik; 
•  het reduceren van de hoeveelheid voedselafval en het

 scheiden van afval.

Gerelateerd aan de nulmeting in 2012 wordt verwacht dat, mede 
door de voor komend jaar voorgenomen investeringen in de 
ledverlichting, een CO2-uitstoot van 30% wordt gerealiseerd. 
Deze besparing is met name tot stand gekomen dankzij de 
Optivolt-installatie, ledverlichting, en warmte-koude-terugwinning 
middels aanpassingen in de luchtbehandeling. Kleinere projecten 
hebben ertoe geleid dat het afval beter wordt gescheiden en 
minder afval wordt geproduceerd. Het aanbod in de Artiestenfoyer 
is met ingang van 2018 een dag per week geheel vegetarisch. 

2.5. Muziekeducatie

2.5.1 De uitgangspunten 
Elk kind bereiken met muziek
Het Concertgebouw wil ieders leven verrijken met muziek, jong 
en oud. Vanuit deze gedachte organiseert Het Concertgebouw 
educatieve projecten voor het primair en voortgezet onderwijs.
We willen elk kind de kans geven gedurende zijn schooltijd de 
magie van muziek te ervaren door ernaar te luisteren en eraan mee 
te doen. Het Concertgebouw zet hiervoor graag zijn uitgebreide 
faciliteiten, expertise en contacten met orkesten, ensembles en 
musici in. Het uitgangspunt is dat de leerlingen onder de meest 
optimale omstandigheden, het liefst in de concertzaal, kennis 
maken met de wereld van klassieke muziek, jazz en pop. Dit zorgt 
ervoor dat ze uiteindelijk als volwassenen, op basis van ervaring, 
bewust kunnen kiezen of ze muziek een rol in hun leven geven. 
De ontwikkeling van onze muziekeducatie baseren wij op de 
volgende pijlers: 
•  Verbeeldingskracht: horen wat de muziek uitdrukt.
•  Zeggingskracht: ervaren wat muziek teweeg kan brengen.
•   Scheppingskracht: expressie door middel van zelf muziek  
 maken. 
 
Meedoen! 
Bij al onze muziekeducatieprojecten staat actieve participatie 
voorop. Kinderen worden actief betrokken bij de muziek en maken 
er zelf deel van uit. Bij alle schoolvoorstellingen wordt een 
lespakket aangeboden om de leerlingen zo goed mogelijk voor te 
bereiden op hun bezoek aan Het Concertgebouw. De interactie die 
hierdoor in de klassen en bij het bezoek aan Het Concertgebouw 
tussen scholen ontstaat, draagt tevens bij aan de sociale cohesie.
De schooldeur als toegangsdeur
De schooldeur als toegangsdeur tot Het Concertgebouw is een 
belangrijk uitgangspunt. Alleen zo bereiken we alle kinderen, 
ongeacht hun sociale of culturele achtergrond. In 2018 namen 
17.899	leerlingen	–	afkomstig	uit	het	primair	(14.624)	en	het	
voortgezet onderwijs (3.275) – via school deel aan onze educatie-

projecten. Deze kinderen komen uit heel Nederland: 50% van de 
scholen bevindt zich buiten Amsterdam. Daarnaast bezochten 
duizenden kinderen onze kinderconcerten, vaak met hun ouders of 
grootouders. En we bereikten met ons binnenschoolse programma 
ruim 900 leerkrachten op 143 scholen. Daarnaast is het digitale 
muziekeducatieprogramma voor in de klaslokalen (ontwikkeld met 
ondersteuning van Het Concertgebouw Fonds) eind 2018 op meer 
dan 1.500 scholen ingevoerd. Nog eens ruim 150 scholen bestelden 
proeflessen.	In	totaal	gaat	het	om	349.401	kinderen.	Onze	ambitie	
om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te brengen met het won-
der van muziek, ook via de digitale schooldeur, is door de samen-
werking met 123Zing voor een belangrijk deel gerealiseerd.

2.5.2 Overzicht Muziekeducatie-projecten 2018
Primair onderwijs
KleuterSinfonietta Speelgoedfabriek Tokkel & Strijk: aantal school-
concerten: 22, bereik: 2236 leerlingen en 338 begeleiders.
KleuterSinfonietta Schipper mag ik overvaren: aantal concerten: 8, 
bereik: 185 leerlingen.
KleuterSinfonietta Kom, we gaan spelen: aantal concerten: 10, 
bereik: 160 leerlingen.
KleuterSinfonietta is een reeks voorstellingen voor groep 1 en 2. 

Tijdens de voorstellingen maken de kinderen op speelse wijze kennis 
met zes musici van Amsterdam Sinfonietta, hun instrumenten en hun 
muziek. Spelenderwijs leren ze zo strijkinstrumenten en hun klank 
kennen. 

Zing met ons mee – Ik sta paf, groep 1 en 2
Tijdens deze concerten zingen jonge kinderen de liedjes van Annie 
M.G. Schmidt. Doordat het repertoire bekend is, zijn de leer-
krachten gemotiveerd om er in de klas mee aan de slag te gaan. 
Met behulp van een lespakket worden de liedjes vooraf op school 
ingestudeerd. Op deze manier raken kinderen al op jonge leeftijd 
vertrouwd met het plezier van muziek.
Aantal schoolconcerten: 6, bereik: 1407 leerlingen en 301 begeleiders.

Sofie en de Mannetjes van de Tijd, groep 3 en 4
Een nieuwe voorstelling voor groep 3 en 4. De kinderen gaan op 
reis door de tijd, en zingen en klappen mee met de percussionisten 
van Percossa. Het thema van de voorstelling is: de beleving van 
tijd. Een mooie aanleiding om het verschil tussen snelle en 
langzame ritmes te ontdekken. Deze voorstelling werd voor 
scholen ontwikkeld en is wegens groot succes ook als familievoor-
stelling georganiseerd.
Aantal concerten: 12, bereik: 2934 leerlingen en 439 begeleiders
 
Het Grote Zaal Concert: Duizend-en-een-nacht, groep 5 en 6
Een muzikale belevenis met het Nederlands Philharmonisch Orkest 
voor leerlingen uit groep 5 en 6. Op school werden de kinderen 
voorbereid	met	een	lesbrief	en	bijbehorende	film-	en	geluidsfrag-
menten. Alle leerkrachten kregen daarnaast een docententraining. 
In Duizend-en-een-nacht prikkelen de verhalen van Alladin, Sinbad 
en Sheherazade de fantasie. Passend bij deze oosterse sprookjes 
klinken een aantal prachtige muziekfragmenten uit zowel het 
symfonische repertoire als uit de Arabische wereld.
Aantal concerten: 6, bereik: 4030 leerlingen.

Van mythen en muziek, groep 7 en 8
Door de verhalen uit de mythologie te laten zien en horen, maken 
leerlingen niet alleen kennis met symfonische muziek, maar ook 
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met de Oudheid. Imme Dros schreef hiervoor een prachtig verhaal 
dat	past	bij	de	leeftijdsgroep.	De	acteurs	spelen	figuren	uit	de	
Griekse mythologie, waardoor de periode tot leven komt.
Aantal concerten: 6, bereik: 3047 leerlingen.

Voortgezet onderwijs
Lunchconcert of openbare repetitie met voorbereidende workshop, 
onderbouw vmbo/havo/vwo
Tijdens deze workshop worden de leerlingen vertrouwd gemaakt 
met het repertoire dat tijdens het Lunchconcert wordt uitgevoerd. 
Ze gaan met een uitgebreid instrumentarium zelf aan de slag om 
de muzikale bouwstenen van de werken te vertalen naar een eigen 
compositie. In aansluiting op de workshop bezoeken de leerlingen 
het Lunchconcert in de Grote of Kleine Zaal.
Aantal workshops: 18, bereik: 502 leerlingen.

On stage and backstage, bovenbouw havo/vwo
Tijdens dit project wonen de leerlingen een repetitie bij van het 
Koninklijk Concertgebouworkest en krijgen ze een rondleiding 
door Het Concertgebouw. De leerlingen krijgen voorafgaand aan 
de repetitie achtergrondinformatie over het orkest, de dirigent en 
de muziek die wordt gespeeld tijdens de repetitie.
Aantal bezoeken: 36, bereik: 1157 leerlingen.

Workshop met concert, bovenbouw havo/vwo
Tijdens de workshops experimenteren de leerlingen met de 
muzikale bouwstenen van een compositie die ze tijdens het 
concert horen. Ze maken gebruik van instrumenten van 
Het Concertgebouw of spelen op eigen instrumenten. In aanslui-
ting op de workshop bezoeken ze het concert.
Aantal workshops: 21, bereik: 590 leerlingen.

Orkestival
In het verslagjaar werd ook het jaarlijkse Orkestival georganiseerd 
– een feestelijk concert met de orkesten van alle gymnasia uit heel 
Nederland. 
Aantal concerten: 1, bereik: 275 leerlingen.

Docenten en ouders over de programma’s:

• Cultuurcoördinator Bastiaan - basisschool Amsterdam 
‘Wij vinden het voor de leerlingen belangrijk dat ze ook met 
andere muziekstijlen in contact komen en het is heel 
bijzonder om dit te ervaren in het mooie Concertgebouw.’

• Juf Irma - basisschool Amsterdam, groep 3 
‘Een bezoek met de klas aan Het Concertgebouw blijft 
bijzonder. We worden elk jaar zo warm ontvangen door de 
medewerkers en ik raak nog steeds ontroerd op het moment 
dat alle kinderen tegelijk beginnen met zingen.’

• Moeder Saskia - basisschool Almere, groep 4
‘Waar vind je dat nog? Zo intiem en niet massaal. 
De concerten voor leerlingen zijn zo kleinschalig: de 
kinderen hebben achteraf allemaal contact met de musici. 
Dat maakt wel indruk.’ 

• Moeder - basisschool Haarlem, groep 3 
‘Mijn zoon vond het uitje naar Het Concertgebouw het 
leukst. Thuis zingt hij nog steeds de liedjes van Sofie en de 
Mannetjes van de Tijd.’

• Directeur - basisschool Haarlem
‘Muziekeducatie is zo belangrijk. Vooral omdat het de 
dynamiek in de klas positief verandert. Wij investeren hierin, 

en geven de leerlingen elke week muziekles. Sinds kort 
hebben wij een partnership met Het Concertgebouw. 
Dat houdt in dat elke klas minimaal één keer naar 
Het Concertgebouw gaat.’

Voor bijzondere gasten: In de maneschijn 
Dit verslagjaar was er een nieuwe editie van onze samenwerking 
met Cordaan en andere zorginstellingen, waarbij kinderen en 
volwassenen met een verstandelijke beperking naar een speciaal 
ontwikkeld programma in de Koorzaal kwamen. Dit jaar stond de 
voorstelling In de maneschijn op het programma. Een groepje 
mannen moet dringend de Koorzaal schilderen, maar eenmaal in 
de zaal aangekomen, hebben ze toch meer zin om muziek te 
maken. In de maneschijn werd uitgevoerd door vijf topmusici uit het 
Nederlands Philharmonisch Orkest. Van Bach en Britten tot de 
mooie muziek uit Amélie – allerlei deuntjes vormden samen een 
vrolijk verhaal voor een bijzondere groep gasten.
Aantal concerten: 6, bereik 473.

Koninklijk Concertgebouw Concours 2018
Het concours heeft als doel een kwalitatieve ondersteuning en 
stimulans aan jong muzikaal talent te bieden. Kinderen van 9 tot 
en met 14 jaar die een instrument bespelen, ontwikkelen vaardig-
heden op het gebied van concentratie en discipline, en kregen op 
een laagdrempelige manier een podium. Dit jaar stond diversiteit 
hoog in het vaandel en hebben we geprobeerd verschillende 
muziekstijlen in huis te krijgen. 

Voor het Koninklijk Concertgebouw Concours 2018 meldden 
maar zich liefst 220 jonge talenten aan middels het insturen van 
een	YouTube-filmpje	–	een	record!	De	aanmeldingen	kwamen	uit	
het hele land en er verschenen zeer diverse instrumenten op het 
podium. De deelnemers speelden harp, contrabas, saxofoon, 
drums,	altviool,	klarinet,	trombone,	hoorn,	cello,	dwarsfluit,	hobo,	
gitaar, tabla, viool en piano. Alle kinderen werden uitgenodigd voor 
de workshopdag. Naast een meet and greet met violiste Lisa Jacobs 
kregen de kinderen een workshop Creative music making. Onder 
leiding	van	de	Londense	Paul	Griffith	werd	in	een	paar	uur	een	
symfonie gecomponeerd die vervolgens in de Grote Zaal werd 
uitgevoerd. Zo konden 200 kinderen genieten van de ervaring 
muziek te maken op het mooiste podium van Nederland. Alle 
finalisten	kregen	daarnaast	een	masterclass	podiumpresentatie.	

Op 17 juni won Luna van Leeuwen de harten van de jury en het 
publiek, en mocht zich de winnares van het tiende Koninklijk 
Concertgebouw Concours noemen. De jury bestond uit Jan Willem 
de Vriend (dirigent), Lisa Jacobs (violiste), Thomas Beijer (pianist), 
Raaf Hekkema (saxofonist) en Gideon den Herder (cellist).

Het Koninklijk Concertgebouw Concours is een initiatief van, 
en wordt vanaf de start in 2009, mogelijk gemaakt door de 
VandenBroek Foundation. 

10 jaar Koninklijk Concertgebouw Concours Jong Talent Gala
De tiende editie van het Koninklijk Concertgebouw Concours was 
de aanleiding om een feestelijk galaconcert in de Grote Zaal te 
organiseren. Het Residentie Orkest begeleidde alle winnaars van 
de afgelopen 10 jaar. Samen met het enthousiaste publiek vierden 
de tien winnaars het feest van samen muziek maken. Aanwezigen 
genoten niet minder van het enorme speelplezier dat de jonge 
musici stuk voor stuk hadden. Het Gala kon plaatsvinden dankzij 

de VandenBroek Foundation.

De winnaars van eerdere edities van het concours en solisten 
van het galaconcert waren:
	 2009	Lucie	Horsch	(blokfluit)
 2010 Prawira Pijlo (gitaar)
 2011 Lisa Roth (zang)
 2012 Carter Muller (piano)
 2013 Aidan Mikdad (piano)
 2014 Nikola Meeuwsen (piano)
 2015 Reinier Wink (cello) 
 2016 Anna Kuvshinov (piano)
 2017 Radu Ratering (piano)
 2018 Luna van Leeuwen (viool) 

Opgetekend tijdens het concours

• ‘Meedoen met een muziekwedstrijd? Ik? Maar zo goed ben 
 ik helemaal niet. Toch heb ik me opgegeven, samen met  
 een vriend. We hebben meegedaan aan de workshopdag. 
Dat vonden we bijzonder, wanneer mag je nou in 
Het Concertgebouw optreden? Ik ga volgend jaar weer 
meedoen.’

• ‘Ik vind het niet belangrijk om te winnen, maar door mee te
doen met een concours daag je jezelf wel uit. Mijn docent zei
dat ik het moest proberen. Ik vond het een te gekke ervaring 
en	ben	met	mijn	ouders	naar	de	finale	geweest	om	de	
finalisten	te	zien.’

• ‘Het Koninklijk Concertgebouw Concours is niet zomaar een
concours. Ik had me er de afgelopen jaren op voorbereid en 
heel hard gerepeteerd. Uiteindelijk ging ik door naar de 
halve	finale.	Voor	mij	was	dit	het	hoogtepunt	van	2018.’

• ‘Tijdens het KCC Jong Talent Gala viel het me op dat iedereen  
 het zo naar zijn zin had. Niet alleen de mensen in de zaal,  
 maar ook de kinderen op het podium. Absoluut een feestje.  
	 Op	naar	de	20	jaar!’

Familieconcerten 
In 2018 werden in de Grote Zaal drie familievoorstellingen 
geprogrammeerd. Doornroosje klonk in het voorjaar, Halloween in 
het najaar (totaal bereik: 3606). Het Sinterklaasconcert in december 
(bereik: 1684) met Cor Bakker werd een wervelende middag met 
veel opgewonden kinderen die uit volle borst meezongen. 

In de Kleine Zaal werden in totaal 61 familieconcerten voor diverse 
leeftijdsgroepen aangeboden. Sofie en de Mannetjes van de Tijd 
(aantal concerten: 2, bereik: 680), de nieuwste voorstelling, viel 
enorm in de smaak. De klassieker De vier jaargetijden (aantal 
concerten: 4, bereik: 1485), gespeeld door het ensemble van Lisa 
Jacobs, was in twee dagen uitverkocht. Het concert Kwartetten met 
Beethoven (aantal concerten: 2, bereik: 823), een productie van 
Orkaan, was een speelse kennismaking met de muziek van 
Beethoven. Tijdens het meezingconcert Wishful Singing (aantal 
concerten: 2, bereik: 453) werd door de jonge bezoekers uit volle 
borst gezongen. Schilderijen van een tentoonstelling (aantal concer-
ten: 2, bereik: 686) bracht muziek, woord en beeld samen.

In de Koorzaal werden voor kleuters de voorstellingen Kleuter-
Sinfonietta De Speelgoedfabriek Tokkel en strijk en KleuterSinfonietta 
Schipper mag ik overvaren (aantal concerten totaal: 13, bereik: 1513) 
georganiseerd – een reeks succesvolle concerten. Voor peuters 

boden we in de Koorzaal Op een grote Paddenstoel (aantal concer-
ten: 6, bereik: 707). Als try-out programmeerden we in de Spiegel-
zaal babyconcerten – sfeervolle en intieme concerten voor 180 
ouders en 180 baby’s. Deze concerten verkochten direct uit en 
werden hoog gewaardeerd. Verder werden in de Koorzaal 
KleuterSinfonietta Haren en Snaren (aantal concerten: 6, bereik: 705), 
KleuterSinfonietta Kom, we gaan spelen (aantal concerten: 6, bereik: 
748) en concerten voor peuters (aantal: 9, bereik: 1120) opgevoerd.

Familieleden aan het woord: 

• Moeder
‘Sinds Sofie en de Mannetjes van de Tijd luisteren we bijna elke 
avond naar een van de liedjes. Anders kunnen ze niet slapen.’

• Vader
‘Wat een feest maken jullie ervan voor de kinderen. Het 
verkleden, het kleuren, de markante mensen die voorlezen. 
De muziek wordt zo echt tot leven gebracht, zonder dat er te 
veel toeters en bellen zijn.’

• Vader
‘Mijn	kinderen	zaten	gebiologeerd	te	luisteren	en	kijken	(!)	
naar wat er op het podium gebeurde. Fantastische ervaring 
om samen met het hele gezin te beleven.’

• Moeder 
‘Een babyconcert? Dat leek me een mooi uitje voor mij en 
mijn baby op mijn vrije dag. Het heeft mijn verwachtingen 
overtroffen.	Wanneer	is	het	volgende	babyconcert?’

• Oma
‘Ik neem al mijn kleinkinderen mee naar Het Concertgebouw. 
Meestal een voor een, dan heb ik alle aandacht om te 
genieten van de muziek en van mijn kleinkind.’

• Vader
‘Mijn vrouw en ik vinden het zo dierbaar dat we onze 
zoontjes op deze manier kunnen laten proeven van klassieke 
muziek. De concerten zijn laagdrempelig, vrolijk en verma-
kelijk. Vaak vragen ze na het concert nog dingen over de 
instrumenten, over het verhaal of over het orkest.’

Volwasseneneducatie: Zing en Beleef
Voor volwassenen bieden we ter verdieping de cursus Zing en Beleef 
aan. Door zelf fragmenten te zingen die voorkomen in het concert 
komen de deelnemers actiever in aanraking met de muziek. Dit 
verslagjaar werden twee cursussen aangeboden: in het voorjaar 
Zing en Beleef Bach, en in het najaar Zing en Beleef Verdi. 

Digitale Muziekeducatie
Het Concertgebouw heeft een nauwe samenwerking met de 
digitale leerlijn voor muziek: 123Zing. Het beoogde doel is om alle 
kinderen in Nederland, ook degenen die niet in de gelegenheid 
zijn muziekles te nemen, in staat stellen om via de schooldeur 
kennis te maken met muziek en daar ook goed les in te krijgen. 
Deze digitale methode is erg geschikt voor scholen zonder muziek-
docent of coaching. 123Zing is ook bruikbaar voor leerkrachten die 
zelf niet de benodigde muzikale bagage hebben.
Het Concertgebouw heeft bijgedragen aan het versneld op de 
markt brengen van de digitale muziekeducatiemethode van 
123Zing. Het gebouw bood ook versterking met inhoudelijke 
expertise. Op deze wijze hoopt Het Concertgebouw bij te dragen 
aan de muzikale toekomst van zoveel mogelijk basisschool-
kinderen. In december 2018 werkten 1.679 scholen met deze 
nieuwe digitale vorm van muziekeducatie. Hieronder vallen ook 
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de	circa	150	scholen	die	het	gratis	proeflessenpakket	van	drie	
maanden gebruiken.

De volgende fondsen droegen bij aan de realisering van de digitale 
leerlijn Muziek: de Freek en Hella de Jonge Stichting (mede-
initiatiefnemer), het Gieskes-Strijbis Fonds, het VSBfonds, het 
Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds 21, de VandenEnde Foundation,
het Prinsenhaven Fonds, het Bredius Fonds, het Sayers Fonds, 
het Willem Gehrels Muziek Fonds, Fonds Henri Fock, Stichting 
De Weille Ogier en Het Concertgebouw Fonds. 
Het vervolgtraject met 123Zing werd door het merendeel van de 
bovengenoemde fondsen ondersteund. 

2.6. Activiteiten voor begunstigers in 2018
24 januari – Nieuwjaarsborrel en concert; Kringleden
Münchner Philharmoniker, Valery Gergiev (dirigent)

20 februari – Concert; Kringleden
Jazz at Lincoln Center Orchestra, Wynton Marsalis (trompet/
leiding)

11 maart – Kinderconcert Kwartetten met Beethoven; Kringleden
Dudok Kwartet

23 maart – Concert Tracks; Kringleden
Laetitia Gerards (sopraan), Leonard Besseling (cello), Thomas 
Beijer (piano) en Dominique Vleeshouwers (slagwerk)

21 april – Kinderconcert De vier seizoenen; Aandeelhouders, 
begunstigers Fond Kleine Zaal en de Toegift
Lisa Jacobs (viool), String Soloists

25 april – Concert; Kringleden
Gewandhausorchester Leipzig, Andris Nelson (dirigent)

12 mei – Verjaardagsconcert Kleine Zaal; Kringleden, Alumni 
Kringleden, begunstigers Fonds Kleine Zaal en de Toegift
Maria Milstein (viool), Hanna Shybayeva (piano)

17 mei – Educatieproject Duizend-en-een-nacht; Kringleden, 
Aandeelhouders, begunstigers Fonds Kleine Zaal, de Toegift en 
de bij het Fonds betrokken fondsen
Het Fonds biedt begunstigers met regelmaat de gelegenheid om 
een educatieproject bij te wonen. Dit keer betrof het Duizend-en-
een-nacht, een educatieproject voor leerlingen van groep 5 en 6. 
800 kinderen zongen samen met het Nederlands Philharmonisch 
Orkest in de Grote Zaal.

22 mei – Besloten repetitie; Kringleden
London Symphony Orchestra, Michael Tilson Thomas (dirigent), 
Janine Jansen (viool)

23 - 26 mei – Muziekreis naar Hamburg; Kringleden 

4 juni – Algemene Vergadering van Aandeelhouders

5 juni – Besloten repetitie; Kringleden, Jubileumaandeelhouders, 
begunstigers Fonds Kleine Zaal en de Toegift
Berliner Philharmoniker, Simon Rattle (dirigent)

17 juni – Finale van het tiende Koninklijk Concertgebouw 
Concours; Kringleden, begunstigers Fonds Kleine Zaal en
de Toegift

24 juni – Jong Talent Gala; Kringleden, Jubileumaandeelhouders, 
begunstigers Fonds Kleine Zaal en de Toegift
Winnaars van de tien edities van het Koninklijk Concertgebouw 
Concours

25 juni – Ladies Dinner; Kringleden

17 september – Début de Saison; Kringleden 
Boston Symphony Orchestra, Andris Nelsons (dirigent), Baiba 
Skride (viool) 

26 september – 7e Dividendconcert voor Aandeelhouders
Luna van Leeuwen (viool), Natasja Douma (piano),
Münchener Kammerorchester, Jamie Phillips (dirigent), Narek 
Hakhnazaryan (cello) Jungle by Night

2 oktober – Rondleiding voor Jubileumaandeelhouders 

9 oktober – Besloten repetitie; begunstigers Fonds Kleine Zaal 
en de Toegift
André Morsch (bariton), Julius Drake (piano), Rosanne van 
Sandwijk (mezzosopraan)

7 november – Concert; Kringleden
Orchestre Révolutionnaire et Romantique, Sir John Eliot Gardiner 
(dirigent), Luba Orgonasova (sopraan), Ann Hallenberg (mezzo-
sopraan), Edgaras Montvidas (tenor), Gianluca Buratto (bas)

19 november – Concert; Kringleden
Orkest van het Mariinski Theater, Valery Gergiev (dirigent)

20 november – Rondleiding voor Jubileumaandeelhouders

30 november – Concert Tracks; Kringleden
Club Classique
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Geert en Noor van de Ven-de Gruyter
Laenen, Monique en Titus Darley
Leen en Wendy Menken-Verburg
Huib Kurstjens en Joyce Martens

En schenkers die anoniem willen blijven. 

3.3.  Fondsen op Naam
In 2018 werden twee nieuwe fondsen in het leven geroepen: 

Het Fonds Topmusici in de Kleine Zaal, met als doelstelling het 
mogelijk maken van excellente kamermuziekuitvoeringen. 
De	initiatiefneemster	was	een	groot	liefhebber	van	kamermuziek.	
Zij overleed geheel onverwacht enkele maanden na het initiëren 
van haar fonds. 

Ook werd een nieuw fonds voor de Grote Zaal ingesteld: Garantie-
fonds Wereldberoemde Symfonieorkesten. Dit fonds is in het 
leven geroepen op initiatief van Het Concertgebouw Fonds en 
werd in 2018 enthousiast door 9 leden van de Mahler Kring 
omarmd. Daarmee kan de komende jaren zonder zorgen de meest 
geliefde serie in de Grote Zaal worden geprogrammeerd. 
 
Het aantal Fondsen op Naam is met deze toename op 20 gekomen. 
Het bestuur is de initiatiefnemers bijzonder dankbaar. Zij geven elk 
met een eigen fonds vorm aan hun motivatie Het Concertgebouw 
te ondersteunen. Juist de persoonlijke invulling van de donatie 
voegt een uitzonderlijke dimensie toe aan de band tussen 
Het Concertgebouw en de stichters van de Fondsen op Naam. 

Compositieopdrachten Fonds
Dit fonds beoogt het levend houden van het klassiekemuziekreper-
toire door middel van de totstandkoming van hedendaagse 
composities.	In	2001	besloot	een	groot	muziekliefhebber	dit	initiatief	
te nemen. Sinds de oprichting van het Fonds werden zestig 
compositieopdrachten verleend en uitgevoerd. De stukken 
beleefden wanneer mogelijk de première in Het Concertgebouw.

Op woensdag 7 februari 2018 voerde zangeres Nora Fischer 
een nieuwe compositie uit, geschreven door Morris Kliphuis en 
Otto Wichers in het kader van de ECHO Rising Stars Tournee. 
M. Kliphuis / Lucky Fonz III (O. Wichers) - A Wine Flows Within Me
Uitvoerenden: Nora Fischer (zang), Daniël Kool (piano), Mike 
Fentross (theorbe)

Op 1 december 2018 speelde het Calefax Rietkwintet een bewerking 
van Tansy Davies’ Beginning of the world. Het arrangement is 
mogelijk gemaakt door het Compositieopdrachten Fonds.
T. Davies - The Beginning of the World ‘A variation on Sellinger’s Round, 
an Elizabethan theme’ (arr. J.R. Althuis)
Uitvoerenden: Calefax Rietkwintet

Composer in Residence Fonds 
In 2014 werd door middel van een aanzienlijke donatie, geschonken 
door	de	muziekliefhebber	die	ook	het	Compositieopdrachten	Fonds	
startte, een Fonds in het leven geroepen dat Het Concertgebouw in 
staat stelt jaarlijks een Composer in Residence te ontvangen. Op die 
manier wordt een impuls gegeven aan de totstandkoming van 
nieuwe muziek en krijgen (jonge) talentvolle componisten de kans 
zich verder te ontwikkelen door een intensieve kennismaking met de 
muziekpraktijk in Het Concertgebouw. 

In het najaar van 2015 was de eerste Composer in Residence de 
Chinees-Amerikaanse Huang Ruo. Hij werd in 2016 opgevolgd door 
de Finse componist Sebastian Fagerlund. Fagerlund schreef een 
werk voor het Radio Filharmonisch Orkest, het BBC Symphony 
Orchestra en het Finnish Radio Symphony Orchestra die op 21 april 
2018 in de NTR ZaterdagMatinee in première ging. 
S. Fagerlund - Water Atlas
Uitvoerenden: Radio Filharmonisch Orkest, Osmo Vänskä (dirigent)

In seizoen 2018-2019 is de Britse componiste Tansy Davies Composer 
in Residence. Van 1 oktober tot en met 31 december 2018 verbleef 
Davies in Amsterdam waar zij werkte aan een nieuwe compositie 
voor Asko|Schönberg die op 17 mei 2019 in première ging.

Het daaropvolgende seizoen, 2019-2020, ontvangt Het Concertge-
bouw de Oostenrijkse componist Thomas Larcher, die in het najaar 
van 2019 drie maanden in Amsterdam zal verblijven. Larcher schrijft 
een substantieel werk dat door het Radio Filharmonisch Orkest in de 
NTR ZaterdagMatinee zal worden gespeeld als onderdeel van het 
Mahler Festival op zaterdag 9 mei 2020. Daarnaast schrijft hij een 
werk voor Asko|Schönberg waarbij hij zich laat inspireren door foto’s 
van de Nederlandse beeldend kunstenaar Awoiska van de Molen. 
Het concert staat gepland op 2 april. Aangezien Larcher ook 
uitvoerend musicus is, programmeert Het Concertgebouw ‘Thomas 
Larcher and Friends’ in de Kleine Zaal op 1 oktober 2019. Bevriende 
musici worden uitgenodigd werk van Larcher en van zijn inspiratie-
bronnen te spelen. Larcher voert tevens delen van zijn pianoreper-
toire uit. 

De commissie die de Composer in Residence selecteert bestaat uit 
Kees Vlaardingerbroek (artistiek leider van de NTR ZaterdagMatinee 
en de concertseries van de NPO en Stichting Omroep Muziek), Fedor 
Teunisse (Asko|Schönberg), Arnold Marinissen (Conservatorium van 
Amsterdam) en Mirjam Wijzenbeek (Het Concertgebouw).

Gepkeline Fonds
Dit Fonds werd in het leven geroepen ten behoeve van de 
muziekeducatie van kinderen, met speciale aandacht voor 
kinderen met een achterstand of beperking. Elk concert dat 
dankzij het Gepkeline Fonds kan worden georganiseerd, is een 
bevestiging van de waarde en de kracht van muziek. In het 
verslagjaar werden verschillende concerten georganiseerd met 
het oog op deze doelgroepen. 

Laura Dobbenga Fonds
Het Laura Dobbenga Fonds werd in 2010 in het leven geroepen 
door	een	groot	liefhebber	van	muziek.	Laura	Dobbenga	noemde	
Het Concertgebouw ‘haar tweede huiskamer’. Om het plezier door 
te geven dat zij bijna wekelijks beleefde aan haar concertbezoek 
bepaalde zij de volgende doelstelling: ‘Het Concertgebouw tot in 
lengte van jaren te behouden’. Laura Dobbenga overleed in 2017. 
Zij liet een belangrijk deel van haar vermogen na aan 
Het Concertgebouw Fonds waarmee haar fonds zal gaan toenemen 
met ruim € 200.000. 

Lucas Boom-Otero Fonds
Het Fonds beoogt kinderen kennis te laten maken met muziek, zodat 
zij ervoor kunnen kiezen om muziek een rol in hun leven te geven.

Tracks Fonds
Sinds 10 jaar brengen voormalige en huidige ABN AMRO-mede-

3.  SCHENKINGEN EN TOEZEGGINGEN

3.1.  Nieuwe schenkingen en toezeggingen
Kringen 
In 2018 ontving het Fonds 67 nieuwe toezeggingen voor de 
Kringen. (2017: 52): 15 donaties verbonden aan de Dolf van 
Gendt-leden, 29 aan de Brahms Kring, 22 verbonden aan de 
Mahler Kring en 1 aan de Bach Kring. 

Aandeelhouders
In het verslagjaar besloot opnieuw een aantal Jubileumaandeel-
houders tot een vervolgschenking. Van hen verwierven 4 een 
nieuw Jubileumaandeel, 4 traden toe tot een van de Kringen en 
eveneens 4 namen het besluit het Fonds met een periodieke 
schenking van € 5.000 te begunstigen. Daarnaast gaven 3 Aandeel-
houders aan het Fonds op te nemen in het testament en deel te 
willen nemen aan het nalatenschapsprogramma de Toegift.

Fonds voor de Kleine Zaal 
Het	aantal	kamermuziekliefhebbers	dat	het	Fonds	voor	de
Kleine Zaal ondersteunt is 138.  

Legaten 
In het verslagjaar ontving het Fonds bericht een deel van de 
nalatenschap van mevrouw De Potter-Meijer te hebben ontvangen. 
Daarmee zal in 2019 een bedrag van circa € 150.000 gemoeid zijn. 
De	afhandeling	van	de	nalatenschap	van	Laura	Dobbenga	nam	
meer tijd in beslag dan verwacht. De uitkering kon uiteindelijk net 
na 31 december 2018 plaatsvinden. 

BankGiro Loterij 
Door het geoormerkt meespelen in de loterij mocht het Fonds in 
het verslagjaar € 1.472.073 additionele ondersteuning in ontvangst 
nemen. Daarnaast ontvangt het Fonds een bijdrage van € 500.000 
om de renovaties en verduurzaming de komende vijf jaar te 
continueren. In totaal mocht het Fonds in 2018 € 1.978.828 
tegemoet zien. Het belang van de samenwerking met de BankGiro 
Loterij kan niet voldoende worden benadrukt. 

Fondsen 
In 2018 ontving het Fonds nieuwe schenkingen van de 
volgende fondsen:
                

€ 25.000  De Weille Ogier  
    Digitale muziekeducatie (inclusief Mahler’s 
    digitale klaslokaal)          
€ 10.000   Kindermuziekweek         
€ 31.695  VandenBroek Foundation  
    Gala 10 jaar Koninklijk Concertgebouw Concours 
€ 20.000  Triodos Foundation  
    Mahler muziekeducatie       
€ 16.500  Bunschoten Fonds   
    De Fabeltjeskrant-familieconcerten    
€ 200.000 Stichting Virtutis Opus  
    Algemene doelstelling HCF      
€ 8.530  Ars Donandi 
    Feest-concerten voor zorginstellingen   
€ 5.000  Dr. Hendrik Muller Vaderlandsch Fonds
    Mahler’s digitale klaslokaal      

3.2.  Nieuwe toezeggingen per Kring 
J.S. Bach Kring
Anonieme Schenker

Gustav Mahler Kring
Fam. Bakhuizen-Vos
Alex Mulder en Suzan Kleijn
De heer en mevrouw H.A.M. van Alphen
Jan en Jacqueline de Rijk
Jan en Katy Smit-Schulting
Véronique Pauwels en Pierre Laubies
Stichting Zabawas
Hans van der Wind en Simonet Koekkoek
Stichting Gifted Art
Dees en Odile Ebbing-Meijer
Klaas de Kluis en Machteld Moritz
Rose-Marie en Eijk de Mol van Otterloo
Eelco en Annemarie Blok-Weverling
Volkert en Karin Doeksen
Edward en Amanda van Kersbergen
Ed en Vivian Veenendaal-van Reigersberg Versluys
C.P.J.M. van Houten-Merkelbach
Caia en Jan Peter Peterson-van Vollenhoven
Corrie Bleekemolen-Huijgens

Johannes Brahms Kring
Hein en Margot Schumacher
M.H. van de Vorst en A.K. van de Vorst-Glerum
Fonds Topmusici in de Kleine Zaal
Gijs en Martine Vuursteen
Engbert Verkoren en Tessa van der Putten
De heer en mevrouw R.P. Kramer-van Alphen
Robin en Carla Stoop
J.A. de Ruiter
Karel en Juliette Vuursteen
Triodos Foundation
Monika Milz en Frits van Deest
Feike en Inge Sijbesma
Martin en Malou Danoesastro-Koperdraat
David de Buck en Annemiek Nooteboom
Reinout en Minke van Riel-de Smit
André en Nynke Haardt-Bloys van Treslong
Petra Koselka en Eric Beele
Dirk-Jan en Catharine van Ommeren-Verdijk  
Louwrens en Gerda Dijkstra
Catherine van der Heyde en Michiel Moolenaar
Wouter en Sabine Paardekooper-Merkus
J.D. Kleyn
Jaap Rosen Jacobson en Joanne Kellermann
Alexander Noomen en Laura Pinilla Ariza  
Paul en Jetty Sleurink-Algra
Karel en Juliette Vuursteen

Dolf van Gendt Kring 
Joyce en Rutger Ruigrok
Dragi	en	Joost	Dimitrijević-van	Ravenstein
Michel en Nienke van der Sluis-van der Zee
Ferdinand en Juul Vaandrager-van Aert
Reinier en Marie-Louise de Jong-Weeda
De heer en mevrouw Barckhahn
Imke van den Heuvel en Bart Kruijssen
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langdurige en genereuze verbondenheid. Tot slot trad in 2018 één 
lid toe tot de Bach Kring. Ook deze begunstiger was reeds 
gedurende jaren (anoniem) verbonden aan het Fonds. 

Hieronder volgt het overzicht van de Kringleden. Alumni worden 
gedurende vijf jaar na het doen van de laatste schenking vermeld. 
Vermelding op het eretableau bij de Spiegelzaal is permanent. 

Johann Sebastian Bach Kring
Charlene de Carvalho-Heineken
Gert-Jan en Carla Kramer
Joop en Janine van den Ende
Titia van den Broek
Zadelhoff	Fonds

Gustav Mahler Kring 
BankGiro Loterij
Tjardus Greidanus (1890 - 1964)
F.A. Maljers en familie
Vereniging Vrienden van het Concertgebouw en het Koninklijk 
Concertgebouworkest
Jan	Kalff
Louisa van der Velden Stichting
VandenEnde Foundation
Jan en Katy Smit-Schulting
Cor en Hans Boonstra
Cees en Inge de Bruin-Heijn
Prins Bernhard Cultuurfonds
Cees en Elise Wessels
W.A. Willemstein
Pieter Maarten Feenstra
Hans van der Wind en Simonet Koekkoek
Stichting Virtutis Opus  
VandenBroek Foundation
Stichting Zabawas
VSBfonds
Fonds 21
Freek en Hella de Jonge
Volkert en Karin Doeksen
Coen en Wendy van Oostrom
Stichting Reikende Hand
Henk en Anja van den Berg / Bergarde Galleries 
Thurkowfonds
R.	Stoffer	en	S.J.C.	Kraal
Serge Erkens en Willemijn Neleman
Jeroen en Mariette van der Veer
Pot Family Foundation
Tijo en Christine van Marle-Crommelin
Bob en Marja Elfring
Ammodo
Martin en Wennie Dekker
Joost en Lia Smit-van den Brink
De heer en mevrouw H.A.M. van Alphen
Harm en Carine van Esch
Kommer en Josine Damen
Ed en Vivian Veenendaal-van Reigersberg Versluys 
Dees en Odile Ebbing-Meijer
Edward en Amanda van Kersbergen
Tex en Laura Gunning
Marjon Ornstein Fonds
Stichting Gifted Art

Hanneke en Michael Enthoven
Corrie Bleekemolen-Huijgens
Laetitia Smits van Oyen
De Grimmerschors
Rose-Marie en Eijk de Mol van Otterloo
Eelco en Annemarie Blok-Weverling
P.W. Janssen’s Friesche Stichting 
Menno de Jager en Jeannette de Jager-Sans 
J.L. Burggraaf
Herjan en Marijke Coelingh Bennink-de Boer
Ans en Pim Nolen
Hans Struik
Jan Stuyt
Jan Maarten en Marie Pauline de Jong 
Brook Foundation
Boudewijn Molenaar
A.A. Baron van Dedem
Nel Mulder-Aberson Fonds
Ferdinand Grapperhaus en Florentine Riem Vis
Dick & Hanneke de Beus-Hooghiemstra
Yvonne Zonderop en Leen Meijaard
Sake en Alida Bosch
Aafje	en	Wim	de	Rooij
Kuipers-van Dijk Fonds
Pieter Houbolt Fonds
Véronique Pauwels en Pierre Laubies 
Jan en Jacqueline de Rijk
C.P.J.M. van Houten-Merkelbach
Klaas de Kluis en Machteld Moritz
Fam. Bakhuizen-Vos
Alex Mulder en Suzan Kleijn
Caia en Jan Peter Peterson-van Vollenhoven

Alumni Gustav Mahler Kring
Fam M. van Poecke
Freddy en Victoria Boom-Otero 
L.J. Dobbenga
Hester en Dick Verbeek
Sake en Marleen Wijma
Aarnout en Talitha Loudon
Jos en Hetty Staatsen
K.F. Hein Fonds
Gieskes-Strijbis Fonds

Johannes Brahms Kring
V. Halberstadt
Henk Breukink en Marijke Burmann
Lex en Annemart Kloosterman-Keeman 
J.W. Meeuwis
Hans Wijers en Edith Sijmons
Michiel en Rita Boersma
Saskia van Walsum en Peter Jurgens
Hollis Kurman en Gert Jan van der Hoeven
Rinse en Marijke de Jong-Dittmann
Jan ter Haar en Ann Riposanu
Menno Antal
Jan en Patricia Deiters-Rahusen
Adriaan en Glenda Nühn
Paul en Stan de Klerk-Waller
De heer L.W.L. de Bruijn en mevrouw C.S. de Meyere
Jan Willem Baud en Frederike Charbon

werkers door middel van een persoonlijke donatie vanaf Dolf van 
Gendt-niveau een fonds bijeen. Hieruit kunnen projecten worden 
ontwikkeld die zich richten op het aantrekkelijk maken van het 
concertbezoek voor jongvolwassenen. De Tracks-avonden in de 
Kleine Zaal, waarbij jonge musici op dynamische en eigenzinnige 
wijze klassieke muziek ten gehore brengen tijdens een kort concert 
van een uur, zijn een succes gebleken. In overleg met de betrokken 
donateurs worden de middelen uit het Tracks Fonds ook benut om 
concerten tot stand te brengen waarbij jongvolwassenen met 
verschillende culturele achtergronden aanwezig zijn. 

Freek en Hella de Jonge Fonds
Dit Fonds, dat in het leven werd geroepen door Freek de Jonge en 
zijn echtgenote Hella de Jonge, is bestemd voor actieve muziek-
participatie van kinderen. Het Freek en Hella de Jonge Fonds wil 
bijdragen	aan	projecten	die	een	langdurig	effect	hebben	en	die	
kinderen in staat stellen zelf muziek te maken. Dankzij de bijdrage 
van dit Fonds en de persoonlijke betrokkenheid van Freek en Hella 
de Jonge kon Het Concertgebouw onder meer instrumenten 
aanschaffen	en	een	start	maken	met	de	ontwikkeling	van	een	
Digitale Leerlijn Muziek voor kinderen op de basisschool.

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

Fonds voor de Kleine Zaal
In het voorjaar van 2011 nam Het Concertgebouw Fonds het 
initiatief	tot	de	vorming	van	een	specifiek	Fonds	dat	de	Kleine	Zaal	
ondersteunt. De grote liefde voor de Kleine Zaal van een gezel-
schap	kamermuziekliefhebbers	leidde	tot	het	in	het	leven	roepen	
van een verband tussen hen. Een fonds voor renovatie, maar ook 
voor zeer bijzondere programmering op het gebied van kamermu-
ziek. Inmiddels ondersteunen 138 donateurs het Fonds voor de 
Kleine Zaal. Diverse initiatieven, zoals nieuwe series in de Kleine 
Zaal, worden mogelijk gemaakt door hun bijdragen. 

Wijnberg Fonds
In 2012 kwam het Wijnberg Fonds tot stand door een schenking 
van € 100.000. De doelstelling van het Fonds is een bijdrage te 
leveren aan de continuïteit van Het Concertgebouw.

Marion Kinderfonds
De schenking betreft een geoormerkte schenking voor
educatieve programma’s die in samenwerking met het Koninklijk 
Concertgebouworkest worden ontwikkeld.

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

Frieder Weissmann Fonds
Op initiatief van Sylvia Willink-Quiel werd het Frieder Weissmann 
Fonds in het leven geroepen, waarmee een eerbetoon aan de 
dirigent Weissmann (1893-1984) wordt gebracht en de nagedach-
tenis aan deze dirigent in stand wordt gehouden. Het Fonds stelt 
jonge talentvolle dirigenten in de gelegenheid zich te ontwikkelen 
in Het Concertgebouw.

Corrie Bleekemolen-Huijgens Fonds
In 2014 werd door een genereuze schenking een fonds in het leven 
geroepen dat kinderen met een verstandelijke achterstand en/of 
lichamelijke beperking in staat stelt kennis te maken met muziek in 
Het Concertgebouw. De kinderen wordt met name de mogelijk-
heid aangeboden actief deel te nemen aan muziekeducatie, 
hetgeen weer vele kinderen (en hun begeleiders) in het verslagjaar 
deden. 

Classic Pop Fonds
In 2016 werd door vijf families een fonds bijeengebracht waarvan 
de doelstelling luidt: ‘door middel van het organiseren van 
popconcerten in Het Concertgebouw de relevantie van het gebouw 
behouden en vergroten, het publiek verbreden en generaties 
onderling verbinden met kwalitatief hoogwaardige popmuziek die 
in Het Concertgebouw goed tot zijn recht komt.’ Het Fonds beoogt 
popconcerten te realiseren (met een voorkeur voor akoestische en 
classic pop). In het verslagjaar maakte het Fonds de aanstelling van 
een programmeur voor pop en jazz mede mogelijk en trad één 
reeds lang aan het Fonds verbonden Mahler Kringlid toe tot het 
gezelschap. 

Nel Mulder Aberson Fonds
Ter	nagedachtenis	aan	haar	moeder	stichtte	een	muziekliefhebster	
in 2016 het Nel Mulder Aberson Fonds. De doelstelling van dit 
fonds luidt: ‘het mogelijk maken en stimuleren van activiteiten op 
het gebied van muziekeducatie in de breedste zin van het woord’. 
Daarbij worden initiatieven ondersteund waarbij kinderen en 
jongeren op een actieve wijze kennismaken met klassieke muziek 
of jazz, in Het Concertgebouw of daarbuiten. In het verslagjaar 
bezochten meer dan 35.000 kinderen het gebouw.

Elise Wessels Fonds
In 2016 werd met een schenking van Kringlid Elise Wessels een 
fonds in het leven geroepen dat bijdraagt aan alle activiteiten die 
het maken en beluisteren van sublieme symfonische muziek in de 
Grote Zaal mogelijk maken. Het ondersteunen van de symfonische 
muziekpraktijk is gezien de toenemende kwetsbaarheid van dit 
genre van wezenlijk belang voor Het Concertgebouw. 

3.4.  Kringleden
Niet eerder werd het Fonds door zoveel Kringleden  gesteund. In 
totaal 289 Kringleden begunstigen Het  Concertgebouw Fonds. 

De Brahms en Mahler Kringen groeiden in het verslagjaar opnieuw. 
Veel Brahms Kringleden besluiten een vervolg te geven aan hun 
betrokkenheid bij Het Concertgebouw door middel van een 
tweede of zelfs derde schenkingstermijn, terwijl de helft van de 
Dolf van Gendt-leden na de eerste periode van vijf jaar besluit de 
stap naar deze Kring te maken. De omvang van de Brahms Kring 
overtreft daarmee die van de Mahler en Dolf van Gendt Kring. In 
2018 bleek daarnaast bij de Mahler Kring sprake van een grote 
mate van loyaliteit. Het Fonds kan daarmee rekenen op een 
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Paul en Jetty Sleurink-Algra
J.D. Kleyn
Robert-Jan en Melanie van Ogtrop-Quintus
Marius en Liz Brinkhorst
Wouter en Sabine Paardekooper-Merkus
Mike en Marjoleine Jansen-de Boorder
Fam. Malenstein/Bergman Clinics
Feike en Inge Sijbesma
Guy en Thera Demuynck
Philip en Frouke Houben-Aberson
Annelies van der Vorm en Diederik Renardel de Lavalette
Bob Kramer, Eva Simon Thomas
Herman	Lohman	en	Alexandra	van	Huffelen
Dirk-Jan en Catharine van Ommeren-Verdijk  
Louwrens en Gerda Dijkstra
Harold en Corinne Goddijn
Lokke Moerel en Jaap Winter
Bas en Lucy van der Vlist-Jansen 
Felix en Yolanda Guttmann-Felderhof / Canal Company
Quintijn en Christina Gijsbers–King
Maurice Oostendorp en Sarah Russell
De	heer	en	mevrouw	De	Jong-Wurfbain
Frans	en	Willeke	Koffrie-Majoor
Gea Zantinge en Eddy Krommendijk
Cas Smithuijsen, Jolien Schuerveld 
Richard en Desiree Norbruis
Gijs en Eka de Jager-Mkheidze
Derk en Anne-Jule Haank-Grondijs
Bernard en Ineke Dijkhuizen
Kees en June Peijster-de Groot van Embden
Bart Mouwen en Karin Dorrepaal
Jan en Jannemieke Verstijnen
Pauline van der Meer Mohr en Arnout Jan de Beaufort
Geert Potjewijd en Anneke Jansen
Dick en Eveline Boer 
Harmen Geerts en Leone Menne
De heer J. Dura en mevrouw S.M. Zijderveld
St. dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds
Richard en Angelique Bruens
Ton en Anne-Miek Nelissen
Job van Dooren en Mart Visser 
Leonhard Degle en Barbara Lehne-Degle
Fred en Maria Lachotzki-Meyer
Fieta en Maarten Schönfeld
Marianne en Stef Kranendijk-Schaepman
Wiet en Marie-Claire de Bruijn-Greve
Dirk Jan Cosijn en Benita Mendes de Leon
Jaap Buit / Ditty van Dijk
Gijsbert en Annette de Zoeten 
De heer A. Ekkelboom en de heer R. Sondag
Carole Anne Menzi Collier
Peter en Aletta Stas-Bax
Jeroen Hegge en Inez Hegge-van Dijk
J.C.M. Vogten
Dick Sluimers en Pien Scholten van der Kooi 
Jan	en	Phryne	Quist-Twiss	Quarles	van	Ufford
Dirk Stolp
Pieter van Delden en Hans van Andel
Blom-de Wagt Foundation
Chris en Marlene de Ruyter van Steveninck–Sybrandy
Frank	en	Laurence	Haffmans-Monchamp

Peter Wakkie en Marielle Legein
Peter	Blauwhoff	en	Charlotte	Groutars
Marco en Birgit van Kalleveen
Herman en Claire Hintzen
Gré te Brake
Herma en Maurits van Boetzelaer-Wormgoor
Frans Koot
Eric-Jan Vink en Annelies van Herwijnen
Dr.	Andreas	Meiβner
W.F.C. Stevens
Peter en Anne Marie Broers-de Laat
Mevrouw M. Oudeman en de heer J. Grobben 
Jeroen Rijpkema en Mayke Smits
Floor	en	Arnoud-Jan	Pennink-de	Blocq	van	Kuffeler
De Heer en Mevrouw Stubbé-Vergroesen
Rick Amado/Maurice Amado Foundation
Frederik en Aleid van Beuningen -Hamming
Roel en Sandra van Neerbos-Brinkhorst
Thijs en Annelies Brans-van der Straeten
De Weille Ogier
Karel en Juliette Vuursteen
Petra Koselka en Eric Beele
Martin en Malou Danoesastro-Koperdraat
David de Buck en Annemiek Nooteboom
Reinout en Minke van Riel-de Smit
Fonds Topmusici in de Kleine Zaal
Hein en Margot Schumacher
Robin en Carla Stoop
Monika Milz en Frits van Deest
André en Nynke Haardt-Bloys van Treslong
M.H. van de Vorst en A.K. van de Vorst-Glerum
Catherine van der Heyde en Michiel Moolenaar
Gijs en Martine Vuursteen
Engbert Verkoren en Tessa van der Putten
De heer en mevrouw R.P. Kramer-van Alphen
Alexander Noomen en Laura Pinilla Ariza  
J.A. de Ruiter
Jaap Rosen Jacobson en Joanne Kellermann
Dick Benschop en Elisbeth Minnemann
Alexander en Eva Rinnooy Kan-van der Dussen

Alumni Johannes Brahms Kring
Fam. P.E. Visser
Peter B. Mensing en Sandra Tromp Meesters
Hans R. Langeveld en Renée M.H. Wilke
Michiel en Susanne Lap
P. de Bruin (Turner)
Peter van Laarhoven en Erwin Ringes
M.A. de Blécourt-Wouterse
Manuela en Ton Büchner
Amsterdams Fonds voor de Kunst
De heer G.F. Tromp en mevrouw Y. Tromp-Spiero

Dolf van Gendt Kring
Antoin Bruijninckx en Monique Kooijman
De heer en mevrouw A. Beerkens-Sandberg
Martijn Schreurs en Anna Kotzeva
Michiel en Heleen Peters-de Boer
Huib Kurstjens en Joyce Martens
Leen en Wendy Menken-Verburg 
Leo en Christine Schroeder-Wintgens 



Saskia en Paul Laseur
Christine Schunck
Hans en Manuschka de Haan-Koelega
Koos en Marleen Rasser
Bert en Astrid Koorn-Eggink
Jeroen en Juliette Bakker-van der Drift
Frederik Laumans en Giovanna Marcucci
Hessel de Jong en Fieke Hagen 
Wilco Jiskoot en Alexandra Schaapveld
W.F.P. van der Haak
De heer en mevrouw M.S. Kembel
Daan en Elsbeth van Vliet-Lachotzki
Karina van den Berg en Frank Bonsée 
Maarten van Hessen en Erica Paul 
Marc en Henriëtte Dijkstra-Suermondt
Gert Kuit en Patrice Furnée
J.C. Heutink
Lennert Spek en Ildi Sepsanie
Jan en Barbara Krijgh-Reichhold
Hans en Margret Langemeijer-Hartung
Marcus Steinig en Caroline Hermans
Allard Vegter en Charlotte van Agt
Willem en Julie Boezen-Deiters
Anton van Kempen en Klaartje Staghouwer 
José en Monique Rojas Gueorguieva-Maarsen
Willie Beumer
Henri en Cécile Gentis-Verbeek Bron
Paul en Caroline Driessen-Tromm
Joost en Dickie Gunning-Willemse
De Heer en Mevrouw Van Praag Sigaar-Middelhoven
René en Elisabeth Bergsma-van Leeuwen
De Heer en Mevrouw Liezenberg-Kronemeijer
Peter en Elizabeth Bakker-Visscher
Hester	en	Pieter	Loijson-Kalff
De Heer en Mevrouw De Jong-Ockeloen
Rob en Annemieke Beekwilder-Hooghiemstra
Ad en Christine Bouwmeester-van Lingen
Anke M.L. Bollen 
Gert-Jan Meppelink en Jantine Hasselbach
Erik en Inge Thyssen-Laukens
De heer A.W. van Doorne
Yolande Appelman en Pieter A. Doevendans
Dennis de Breij en Nathalie Schutjens
Marjon Boot en Wim van der Stelt
Bianca Bax
Christan Zantboer
Frank en Monique Trijbels-Smeulders
Michiel en Jiska de Haan-Jebbink
Familie Ribbink-van den Hoek
Stan Stevens en Yolanda van Vught
Triodos Foundation
Allard en Sophie Metzelaar-Sieverts
Geert en Noor van de Ven-de Gruyter
Joyce en Rutger Ruigrok
Dragi	en	Joost	Dimitrijević-van	Ravenstein
De heer en mevrouw Barckhahn
Ferdinand en Juul Vaandrager-van Aert
Reinier en Marie-Louise de Jong-Weeda
Michel en Nienke van der Sluis-van der Zee
Imke van den Heuvel en Bart Kruijssen
Charles en Caroline Pridgeon

Alumni Dolf van Gendt Kring 
Bart en Andrea van Reeken
Marco Wallart en Eliane Koelmans
Simon Reinink en Miriam Fris
Hugo Peek en Barbara Geelen
Paul en Catharina Loven-Witsiers
Sander en Pam Pruijs
C.M.L. Hijmans van den Bergh
Marcel en Aneta  Polk-Poplawska
Jac Veeger en Cintha van Heeswijck
Kasper en Hiltje van Griensven
Van der Pauw/De Koning
Douglas en Henriëtte Grobbe
Chris en Monique Vogelzang-de Roij
Jan Hendrik Siemssen
Sander en Juliette Nieuwland
Hugo en Mathilda van der Goes-Doeksen
Jan Jaap en Anne Snel
Alex en Caroline Wynaendts-André de la Porte
Pim en Annediek van der Velden
A. Mak van Waay 
Quirijn en Willien Korthals Altes-Prins
Frank Kroes en Rosalie Troost 
De heer en mevrouw Vet-Beerkens
Lodewijk en Sylvia Siertsema
Marjolijn van Oordt / Capita
Familie Meerstadt
Jan Willem en Louise Gunning-Schepers
Drs. F.H. Fentener van Vlissingen
Chiel en Simone Ruiter
Maarten de Gruyter
Maurice en Margriet Bronckers
Pieter Paul Gerretschen en Patrizia Restivo
Anita Nijboer
Nikolai en Vicky Pronk
De heer en mevrouw W-J.C. Stevens
H.J. Wateler en C. Looij
Martijn en Marije Arlman-Hulsinga
Joost Deen en Remke Westerhof
Jonathan Greenwood en Marieke Bax
Xeno en Carolien Grimmelt-Ebberink
Joseph en Claartje de Gruyter
Herman en Lemke Huidink
Ingrid	en	Maarten	Hulshoff
Arie en Alison Jongejan-Cheevers
Geert en Marja Raaijmakers
Eelco van der Stok en Sophie Koole
Pauline en Kristiaan Verheijen-Dop
Bert Habets en Maria José Cintas Cano

En begunstigers die anoniem wensen te blijven.

 

3.5.  Ambassadeurs voor Het Concertgebouw Fonds

Het doel van de Ambassadeurs voor Het Concertgebouw Fonds is 
meer bekendheid aan Het Concertgebouw Fonds te geven binnen 
de	notariële	en	fiscale	beroepsgroep	en	daarbuiten,	zodoende	de	
aantrekkingskracht van het Fonds voor schenkingen en legaten te 
vergroten. 

Het bestuur dankt de leden voor hun inzet en betrokkenheid.

Ambassadeurs Concertgebouw vanuit het notariaat
De heer Mr. J. Borren, voorzitter, Mr. M.J. Meijer c.s. notarissen
De	heer	Mr.	M.E.	Amson,	Amson	en	Kolhoff	Notarissen
De heer Mr. D. Doude van Troostwijk, Notariskantoor Doude van 
Troostwijk
De heer Mr. S.B.J. van Heijst, Verhees Notarissen
Mevrouw	Mr.	P.	Kouwenhoven,	Loyens	&	Loeff	N.V.
Mevrouw Mr. S. Laseur-Eelman, Van Doorne
Mevrouw Prof. Mr. T. Mellema-Kranenburg, Verhees Notarissen
Mevrouw Mr. E. Muller, Trajectum Notariaat
De heer Mr. P.A. van Onzenoort, Bluelyn 
De heer Mr. A. Stuijt, Krans Helmig Stuijt Netwerk Notarissen

Ambassadeurs Concertgebouw ten behoeve van
vermogensversterking
De heer Prof. Dr. J.P.M. Stubbé, voorzitter, FBN Juristen 
De heer Mr. J.M. Bom, Meijburg & Co
De heer A. Brinkers, Cocon Vastgoed B.V.
Mevrouw Mr. Drs. N. de Haas, Anthos
Mevrouw Mr. N. Idsinga, Arcagna Amsterdam
Mevrouw Mr. P. Knoppers, SmeetsGijbels Amsterdam
Mevrouw	Drs.	M.D.C.	Kuijpers,	Guidato	Family	Office	BV
Mevrouw Mr. S. de Wijkerslooth, Ernst & Young
De heer C.J.M. Zantboer, Zantboer & Partners BV
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4. MEERJARENBELEID

Het	bestuur	streeft	ernaar	te	voorzien	in	de	financiering	op	het	
gebied van groot onderhoud en renovatie, om Het Concertgebouw 
tot in lengte van dagen in stand te houden. Een gebouw met 948 
concerten en evenementen per jaar en 727.613 bezoekers is 
onderhevig aan serieuze slijtage en vraagt permanente zorg en 
renovatie. Het bestuur streeft daarnaast het duurzaam mogelijk 
maken van muziekeducatie na. Projecten op deze twee gebieden 
worden jaarlijks door de directie van Het Concertgebouw NV 
voorgelegd aan het bestuur van het Fonds. Ook de steeds vaker 
noodzakelijke ondersteuning van bijzondere programmering wordt 
op deze manier mogelijk gemaakt. 

Ontwikkelingen zoals de toenemende exploitatiekosten bij 
Het Concertgebouw NV door teruglopende overheidsbijdragen 
aan de bespelers van het gebouw, de stijging van de kosten van 
internationale musici, de afnemende vanzelfsprekendheid van 
concertbezoek in het algemeen, het bereiken van het plafond van 
de kaartprijs die in Nederland kan worden gevraagd, alsmede de 
wens het concertbezoek betaalbaar te houden voor een breed 
publiek, vragen om een beleid met een lange horizon. Om die rede-
nen wordt, naast het mogelijk maken van de genoemde lopende 
projecten, een vermogen met een lange horizon nagestreefd. 

Het Fonds reserveert middelen teneinde het unieke en zeer 
kwetsbare monument ook op lange termijn zorgvuldig te kunnen 
onderhouden. Daarnaast dient de opgebouwde reserve voor het 
duurzaam aan zoveel mogelijk kinderen kunnen aanbieden van het 
muziekeducatieprogramma in Het Concertgebouw. Ons beleid is 
gericht op een uiteindelijke verzekerde inkomstenstroom van twee 
miljoen euro per jaar, naast inkomsten uit fondsenwerving voor 
lopende projecten. Begunstigers geven bij het ondertekenen van 
de schenkingsovereenkomst hun voorkeur op voor het ondersteu-
nen van lopende projecten op het gebied van educatie, renovatie, 
een combinatie van beide, of voor het ondersteunen van het 
toekomstgerichte doelvermogen. 

4.1. Financiering lopende projecten 
 Het Concertgebouw NV
Het Fonds zal de komende jaren de plannen van Het Concertgebouw 
op het terrein van renovatie en educatie zoveel mogelijk blijven 
steunen door het jaarlijks toekennen van bijdragen. De afgewogen 
voorstellen zoals door de directie van Het Concertgebouw NV 
worden opgesteld vormen het uitgangspunt voor de renovatie-
bijdragen. Zo heeft het Fonds zijn toezeggingen kunnen nakomen 
omtrent de gehele renovatie van de Grote en Kleine Zaal, alle 
publieksruimtes, van toiletten tot Antichambre, van de Koninklijke 
Ontvangkamer tot het entreegebied. De komende jaren wordt een 
bijdrage geleverd aan de heropening van de oude hoofdentree aan 
het Museumplein, het afsluitbaar maken van de Museumfoyer en 
het verder verduurzamen van het gebouw. Het Fonds zal even-
eens, zo mogelijk, bijdragen ter beschikking blijven stellen om het 
educatieprogramma	van	Het	Concertgebouw	te	financieren.	Voorts	
zal het Fonds blijven bijdragen aan programmeringsactiviteiten 
vanuit	de	middelen	die	daartoe	specifiek	zijn	bestemd.

4.2. Endowment
Het bestuur stelt zich ten doel een endowment op te bouwen om 
daarmee het unieke monument veilig te stellen. De beschikking 

over structurele eigen middelen maakt het mogelijk gericht te 
kunnen blijven bijdragen aan het jaarlijks noodzakelijk onderhoud 
en de steeds opnieuw aan de orde zijnde renovaties, alsmede aan 
uitvoering van het muziekeducatieprogramma. Door het zeker-
stellen	van	de	financiering	van	deze	twee	doelen,	draagt	
Het Concertgebouw Fonds bij aan de investering in de toekomst 
van Het Concertgebouw. Het uiteindelijke doel van het endowment 
is het opbouwen van een vermogen waarvan de vruchten voor een 
belangrijk deel afdoende zijn om bovengenoemde doelstellingen 
te realiseren. 

Binnen één generatie (25 jaar) streeft het bestuur sinds 2010 na 
een vermogen van 50 miljoen euro op te bouwen en zo het 
voortbestaan van Het Concertgebouw veilig te stellen. Jaarlijks 
wordt 10% van de schenkingen van particulieren toegevoegd aan 
het endowment. Daarnaast bepalen veel begunstigers bij het 
ondertekenen van hun schenkingsovereenkomst dat zij de 
voorkeur geven hun bijdrage direct toe te voegen aan de opbouw 
van het toekomstgerichte vermogen. Tot slot worden legaten, 
indien niet anders verzocht, toegevoegd. 

In zeer dramatische en hoogst uitzonderlijke omstandigheden kan 
het bestuur besluiten (een deel van) het stamvermogen aan te 
spreken. In dat geval kan het Fonds geen uitkeringen meer doen 
vanuit het door particulieren geschonken vermogen totdat het 
endowment volledig is aangevuld. 

Een separaat vermogenscomponent binnen het endowment is 
afkomstig	uit	de	stichting	voorheen	bekend	als	Steun	Het	Concert-
gebouw. De bestemming van dit vermogen is ongewijzigd; de 
middelen die daaruit voortkomen worden benut om programme-
ringsactiviteiten te bekostigen.

Eind 2018 omvatte het endowment € 22.280.058.

4.3. Wervingsstrategie
De inkomsten worden voornamelijk verkregen door werving onder 
particulieren en particuliere organisaties, waaronder de BankGiro 
Loterij en verschillende fondsen. Daarbij kiest het bestuur voor een 
individuele benadering. Naast de werving van nieuwe particuliere 
begunstigers wordt aandacht gegeven aan het behouden van 
reeds verbonden donateurs. De werving van het Fonds is in hoofd-
zaak gericht op het verkrijgen van schenkingen vanaf € 20.000. 
De daarmee gepaard gaande kleinschaligheid garandeert een 
grote mate van persoonlijke betrokkenheid. Ook bij het Fonds voor 
de Kleine Zaal is deze kenmerkende kleinschaligheid terug te zien.
Het nalatenschapsprogramma de Toegift krijgt de komende tijd 
zoveel mogelijk aandacht. De campagne ‘Muziek in uw testament’ 
wordt de komende jaren intensief onder de aandacht gebracht om 
zoveel	mogelijk	muziekliefhebbers	te	wijzen	op	de	mogelijkheid	te	
schenken, nu of later. De radiospot met Paul Witteman wordt in 
2019 weer ingezet. 
Het bestuur is ervan overtuigd dat het voor veel muziekminnaars 
voldoening geeft na jaren luisterplezier op deze manier te kunnen 
bijdragen aan de toekomst van het gebouw en zijn muziek. 
Deze mogelijkheid wordt stelselmatig onder de aandacht gebracht 
van concertbezoekers, Concertvrienden, Kringleden, Aandeel-
houders en de begunstigers van het Fonds voor de Kleine Zaal. 
Samenwerkingen	met	adviseurs,	zoals	estate	planners,	fiscaal	
adviseurs en het Platform voor Ambassadeurs uit het Notariaat 
voor het Fonds, spelen een belangrijke rol in het ontwikkelen van 

het nalatenschapsprogramma. 
 
4.4. Risico
Het bestuur onderkent een aantal risico’s voor het Fonds. Daartoe 
behoren de conjuncturele ontwikkelingen die hun weerslag hebben 
op het potentieel voor fondsenwerving. Ook de toenemende druk 
op culturele instellingen de eigen inkomsten te verhogen en de 
intensivering van fondsenwervende activiteiten die daaruit 
voortvloeit, heeft invloed op het krachtenveld waarbinnen het 
Fonds zich beweegt. Mogelijke negatieve resultaten verbonden 
aan het beleggingsbeleid maken vanzelfsprekend onderdeel uit 
van het scala aan voorzienbare risico’s. Begunstigers kunnen zich 
voorts afwenden van organisaties met een beschadigde reputatie. 
Daarbij moet in acht worden genomen dat Het Concertgebouw NV 
en Het Concertgebouw Fonds vaak als één entiteit worden gezien. 
Dit geldt in zekere mate ook indien het Koninklijk Concertgebouw-
orkest in het geding is.
Het belangrijkste voor het in de toekomst relevant en aantrekkelijk 
houden van het Fonds blijft te allen tijde de artistieke programme-
ring. Concerten van de absolute wereldtop, de meest geliefde 
solisten, de beroemdste dirigenten worden verwacht in Amsterdam. 
Ook pop- en jazzconcerten die goed aansluiten bij de mogelijkhe-
den van de Grote of de Kleine Zaal zijn in toenemende mate van 
belang voor het aantrekken en behouden van begunstigers. Een 
gevarieerd aanbod van topmuziek is de eerste vereiste voor het 
succesvol kunnen blijven aantrekken en behouden van donateurs. 
Het in de nabije toekomst kunnen blijven realiseren van dit aanbod 
op het allerhoogste niveau is kostbaar en vereist permanente 
aandacht en inspanning. 

4.5. Beleggingsbeleid
Het bestuur heeft ten aanzien van het endowment gekozen voor 
een geleidelijke groei naar een beleggingsbeleid waarvan minimaal 
4% rendement wordt verwacht. Daarbij kan door de aard van het 
Fonds een zeer lange horizon worden aangehouden. Onder 
normale omstandigheden, waarin jaarlijks sprake is van inkomsten 
door donaties, zal volgens de langetermijnprognose een groot deel 
van de vrije kasmiddelen zeker tien jaar niet behoeven te worden 
aangesproken. Gezien de lage renteopbrengsten is besloten, mede 
op advies van de Beleggingsadviescommissie, het deel van het 
endowment-vermogen dat naar verwachting niet behoeft te 
worden aangesproken en voor een groot deel bestaat uit liquide 
middelen, geleidelijk over te hevelen naar de beleggingsportefeuille. 
Voor het endowment geldt dat geleidelijk ca. 55% geïnvesteerd 
wordt	in	risicodragende	effecten,	15%	in	liquiditeiten,	25%	in	
obligaties	en	5%	in	alternatieven.	Afhankelijk	van	de	ontwikkelingen	
op	de	financiële	markten	kan	het	bestuur	besluiten	tot	aanpassing	
van dit beleid. Daarnaast houdt het Fonds een aanzienlijk deel van 
zijn vermogen liquide ten behoeve van geoormerkte doelstellin-
gen. Deze middelen zijn ondergebracht bij vermogensspaarreke-
ningen. De verhouding tussen de middelen die worden belegd en 
het deel dat liquide wordt gehouden was in 2018 53% versus 47%.
Het bestuur van het Fonds wordt ondersteund met advies vanuit 
de Beleggingsadviescommissie, gevraagd en ongevraagd. De 
commissie, die wordt gerekruteerd uit Kringleden, bestond in het 
verslagjaar uit Michael Enthoven en Leen Meijaard.

4.6. Verwachtingen boekjaar 2019
De bijdragen aan het Fonds kunnen bestaan uit incidentele en 
periodieke giften, maar ook uit toezeggingen voor de langere 
termijn in de vorm van overdracht van vermogen met behoud van 

vruchtgebruik of erfstellingen en legaten. Naar verwachting van 
het bestuur neemt het belang van legaten en vermogenscompo-
nenten die onder voorwaarden worden overgedragen de komende 
jaren toe.

Het bestuur heeft zich ten doel gesteld in 2019 een bedrag ter 
hoogte van minimaal € 1.400.000 te verwerven aan nieuwe 
toezeggingen van particulieren en/of particuliere fondsen.



Bijschrift
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Van de totale begrote baten voor 2019 is per ultimo 2018 reeds € 2.566.123 toegezegd, waarvan € 156.800 betrekking 
heeft	op	schenkingen	gerelateerd	aan	de	jubileumaandelen.	De	begrote	besteding	aan	doelstellingen	betreffen	voor	
het grootste deel aan renovatieprojecten gerelateerde kosten alsmede een bijdrage in muziekeducatie. 

Het Bestuur,
Amsterdam, 23 april 2019
Jeroen van der Veer, voorzitter
Jan Willem Baud, penningmeester 
Harm van Esch, vicevoorzitter
Sake Bosch
Volkert Doeksen
Stef Kranendijk
Monique Laenen
Véronique Pauwels
Dick Sluimers
Karel Vuursteen

5.  BEGROTING 2019   

 

          Begroting    Realisatie

          2019    2018

          €    €

  BATEN
  Baten uit eigen fondsenwerving     2.526.973     2.535.285

  Baten uit loterijorganisaties     1.700.000    1.978.828

  Rentebaten en baten uit beleggingen     636.540    -766.594

  

  Som der baten       4.863.513    3.747.519

   
  LASTEN
  Bijdrage Renovatieprojecten     1.144.000    595.000

  Bijdrage Educatieprojecten     550.000    350.000

  Bijdrage Participatie      50.000    85.000

  Bijdrage Tracks       30.000    30.000 

  Bijdrage Muziek Educatie Digitaal     0    124.050

  Bijdrage WSO        100.000    0

  Bijdrage Compositiefonds     3.000    20.000  

  Bijdrage Composer in Residence     28.000    13.890

  Bijdrage Kleine Zaal      40.000    0 

  Bijdrage Topmusici Kleine Zaal      10.000    0

  Bijdrage Turning East      37.000    60.000 

  Bijdrage Popprogrammering     20.000    20.000

  Bijdrage uit vruchtgebruik Endowment    80.000    80.000

  Totaal bijdragen Het Concertgebouw NV    2.092.000    1.377.940 

  Overige kosten besteed aan doelstelling    173.400    174.593 

  Besteed aan doelstellingen     2.265.400    1.552.533

   

               

  Kosten werving baten     779.602    765.375

                  

  Kosten beheer en administratie     60.000    44.762

              

  Som der lasten       3.105.002    2.362.670

              

  Resultaat voor belastingen     1.758.511    1.384.849

  Belastingen       0    0

                 

  Resultaat        1.758.511    1.384.849

               

  Toevoeging/onttrekking aan:   

  Endowment       684.670    1.081.957

  Bestemmingsfondsen     1.073.841    302.892

          1.758.511    1.384.849
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6.2 Staat van baten en lasten 
 over het boekjaar 2018

          Werkelijk  Begroot  Werkelijk

          2018  2018  2017

          €  €  €

 BATEN      

 - Baten van particulieren     (8)  2.207.441  2.643.720  2.120.610

 - Baten van andere organisaties zonder winststreven  (8)  306.644  0  284.397

 - Baten van bedrijven     (8)  21.200  0  21.200

 Baten uit eigen fondsenwerving      2.535.285   2.643.720  2.426.207

 - Baten van loterijorganisaties     (9)  1.978.828  1.400.000  1.754.680

 Som der baten       4.514.113  4.043.720  4.180.887

       

 LASTEN       

 Bijdragen Het Concertgebouw NV    (11)  1.377.940  2.509.050  2.214.653

 Kosten besteed aan doelstelling    (12)  174.593  170.000  153.400

 Besteding aan de doelstelling       1.552.533  2.679.050  2.368.053

 Wervingskosten     (12)  765.375  514.257  793.555

 Kosten beheer en administratie    (12)  44.762  60.000  40.159

 Som der lasten       2.362.670  3.253.307  3.201.767

                  

 Saldo voor financiële baten en lasten     2.151.443  790.413  979.120

 Rentebaten en baten uit beleggingen   (10)  (766.594)  618.000  827.949

 Saldo van baten en lasten       1.384.849  1.408.413  1.807.069

      

 Toevoeging/onttrekking aan:      

 Bestemmingsreserve: Endowment   (5)  1.081.957  704.220  990.967

 Bestemmingsfondsen     (5)  302.892  704.193  816.102

          1.384.849  1.408.413  1.807.069

      

      

 Op basis van de lasten binnen Het Fonds     Werkelijk  Begroot  Werkelijk

 Kengetallen         2018  2018  2017

      

 Bestedingspercentage baten (doelstelling in % baten) *   41,4%  57,5%  47,3%

 Bestedingspercentage lasten (doelstelling in % lasten)   65,7%  82,3%  74,0%

 Percentage fondsenwerving (kosten fondsenwerving in % baten)   17,0%  12,7%  19,0%

 Percentage beheer en administratie (als % som der lasten)   1,9%  1,8%  1,3%

  

    

 Op basis van de lasten binnen Het Fonds en gerelateerde kosten 

 van Het Concertgebouw NV       Werkelijk  Begroot  Werkelijk

 Kengetallen         2018  2018  2017

      

 Bestedingspercentage baten (doelstelling in % baten)   44,3%  58,8%  49,3%

 Bestedingspercentage lasten (doelstelling in % lasten)   59,9%  75,0%  68,5%

 Percentage fondsenwerving (kosten fondsenwerving in % baten)   21,8%  19,9%  24,3%

 Percentage beheer en administratie (als % som der lasten)   4,6%  2,9%  3,3%

      

 * Bij bestedingspercentage baten bestaan de baten uit baten uit eigen 

 fondsenwerving, baten van loterijorganisaties alsmede het saldo 

	 financiële	baten	en	lasten.	

6. JAARREKENING 

6.1 Balans per 31 december 2018 
 (na bestemming resultaat)

           31-dec-18     31-dec-17

        €  €  €  €

      

 ACTIVA      

      

  Financiële Vaste activa      

  Vermogensspaarrekeningen   (1)    15.034.579    16.399.129

      

  Vlottende activa       

  Vorderingen en overlopende activa (2)   3.012.944    2.600.665 

       

 Effecten     (3)  16.983.686    14.690.548 

      

  Liquide middelen   (4)  1.045.281    1.022.140 

          21.041.911    18.313.353

      

          36.076.490    34.712.482

      

 PASSIVA      

      

  Reserves en Fondsen   (5)     

      

  - Endowment      22.280.058    21.198.101     

 

 - Fondsen      

  Bestemmingsfondsen     13.568.604    13.265.712

          35.848.662    34.463.813   

   

  Langlopende schulden   (6)    201.874    220.178

      

  Kortlopende schulden   (7)    25.954    28.491

      

          36.076.490    34.712.482
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Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de directie 
van stichting Het Concertgebouw Fonds zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat de directie schattingen 
maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het 
in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbe-
horende	veronderstellingen	opgenomen	bij	de	toelichting	op	de	desbetreffende	jaarrekeningposten.	

Vergelijking met het voorgaande jaar
Het toegepaste systeem van waarderingsgrondslagen en van resultaatbepaling is ongewijzigd ten opzichte van de 
vorige verslagperiode.

Financiële Vaste activa
De	vermogensspaarrekeningen	betreffen	gelden	die	4	jaar	vastliggen,	maar	waarvan	jaarlijks	25%	boetevrij	opgenomen	
kan worden. De overige rekeningen zijn ter vrije beschikking en vermeld onder liquide middelen.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de 
nominale waarde. Vorderingen 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.

Activa en passiva
Voor zover hierna niet anders is vermeld, zijn de posten in de balans opgenomen tegen de reële waarde.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vermogensspaarrekeningen
De vermogensspaarrekeningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Effecten
De op de beurs genoteerde beleggingen worden gewaardeerd tegen de beurswaarde per balansdatum. Zowel gereali-
seerde	als	niet-gerealiseerde	waardeveranderingen	worden	verantwoord	in	de	staat	van	baten	en	lasten.	Effecten	
worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en zijn voor waardering na eerste verwerking onder 
te	verdelen	in	effecten	die	onderdeel	zijn	van	de	handelsportefeuille	en	effecten	die	geen	onderdeel	zijn	van	de	
handelsportefeuille, zijnde eigen-vermogensinstrumenten of obligaties.
De	effecten	staan	ter	vrije	beschikking	van	de	rechtspersoon.

Reserves en Fondsen 
Het eigen vermogen van de stichting wordt ingedeeld in reserves en (bestemmings)fondsen. 

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

Bestemmingsfonds 
Bestemmingsfondsen zijn een afgezonderd deel van het eigen vermogen waaraan derden een beperkte bestedings-
mogelijkheid hebben gegeven. Het bedrag en de doelstelling van deze bestemmingsfondsen worden in de toelichting 
op de balans vermeld. 

Langlopende schulden
Nalatenschappen worden bij eerste verwerking worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Bij de waardering van 
nalatenschappen wordt rekening gehouden met eventuele rechten van vruchtgebruik. Onder de langlopende schulden 
worden de rechten van vruchtgebruik gewaardeerd met betrekking tot uit nalatenschappen ontvangen gelden
(of ontstane vorderingen) waarvan een derde het vruchtgebruik geniet. De verplichting met betrekking tot het recht van 
vruchtgebruik wordt tegen geamortiseerde kostprijs verantwoord. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de 
uiteindelijke	aflossingswaarde	wordt	op	basis	van	de	effectieve	rente	gedurende	de,	op	basis	van	de	verwachte	levens-

6.3 Kasstroomoverzicht over het boekjaar 2018

             2018    2017

           €  €  €  €

   Kasstroom uit operationele activiteiten     

   Resultaat uit activiteiten        2.151.443    979.120

     

   Verandering in werkkapitaal:     

   Financiële vaste activa     1.364.551    (2.924.719) 

   Vorderingen       (412.279)    157.424 

   Langlopende schulden     (18.305)    (20.744)

   Kortlopende schulden     (2.538)    4.022 

        

             931.430    (2.784.017)

     

   Financiële baten          238.438    267.994

    

   Kasstroom uit operationele activiteiten      3.321.311    (1.536.903)

	 	 	Effecten	(aan-	en	verkopen)	 	 	 	 	 	  (3.298.170)    348.461

   

   Kasstroom uit investeringsactiviteiten       (3.298.170)    348.461

       

   Toename/(afname) geldmiddelen       23.141    (1.188.442)

     

   Mutatie geldmiddelen    

   Geldmiddelen per 1 januari       1.022.140    2.210.582

   Toename/(Afname) geldmiddelen       23.141    (1.188.442)

   Geldmiddelen per 31 december       1.045.281    1.022.140

  

6.4 Toelichting op de balans per 31 december 2018 en de staat  van baten en lasten per 2018

 Algemeen
 Vestigingsplaats
De statutaire vestigingsplaats van de Stichting Het Concertgebouw Fonds (het Fonds) is te Amsterdam per adres 
Concertgebouwplein 2-10, 1071 LN.

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

Het Fonds ondersteunt projecten voor de jeugd, zoals het muziekeducatieprogramma van Het Concertgebouw dat 
schoolkinderen wil laten kennismaken met de concertzaal en de muziek. De eigen muziekeducatieafdeling van 
Het Concertgebouw organiseert speciale programma’s gericht op de schoolgaande jeugd. 
Daarnaast	ondersteunen	muziekliefhebbers	met	hun	donaties	verschillende	onderdelen	van	de	programmering.

Schenkings- en successierecht
Het Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 6.33 
eerste onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (ANBI). Deze ANBI-status is van belang  om schenkingen en 
erfenissen belastingvrij te kunnen ontvangen. Het fonds kan daardoor belastingvrij schenken aan Het Concertgebouw NV 
ten behoeve van restauratie en muziekeducatie.

   Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

Algemeen
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 die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving.
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(3) Effecten
De	effecten	bestaan	uit	beleggingen.	Het	verloop	van	deze	beleggingen	gedurende	het	jaar	is	als	volgt	weer	te	geven:

De	stand	van	de	beleggingen	kan	als	volgt	worden	gespecificeerd:

Het bestuur heeft een vermogensbeheercontract getekend met de ABN-AMRO, hierbij is gekozen voor een matig 
offensief	beleggingsbeleid.	Een	bedrag	van	€	871.222	(2017:	€	561.389)	heeft	betrekking	op	Fonds	2186	waarop	met	
toestemming	van	specifieke	donateurs	een	risicovoller	beleid	kan	worden	gevoerd.

(4)  Liquide middelen
Het saldo liquide middelen direct opvraagbaar bedraagt € 1.045.282 (2017: € 1.022.140).

(5)  Reserves en fondsen
Het totaal van de Endowment reserve en Fondsen per 31 december 2018 bedraagt € 35.484.129 (2017: € 34.463.813). 
Dit vermogen is als volgt opgebouwd:

verwachting, geschatte looptijd in de staat van baten en lasten als interestlast verwerkt.

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

Resultaatbepaling
Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten. De baten bestaan uit de donaties van parti-
culieren, donaties van andere organisaties zonder winststreven, donaties van bedrijven, baten van loterijorganisaties en 
financiële	baten.	De	donaties	worden	als	baten	verantwoord	in	het	jaar	waarop	ze	betrekking	hebben.	
De lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Rentebaten en rentelasten worden tijdseven-
redig	verwerkt,	rekening	houdend	met	de	effectieve	rentevoet	van	de	desbetreffende	activa	en	passiva.	

Nalatenschappen en legaten 
Baten uit nalatenschappen en legaten (verantwoord onder baten van particulieren) worden opgenomen in het jaar dat 
deze betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. 

Aandeel in baten van loterijorganisaties 
De inkomsten van loterijorganisaties worden bij aankondiging aan de stichting voor het volledig te ontvangen bedrag als 
bate in het jaar verantwoord. Indien er directe verwervingskosten zijn gemaakt, worden deze verantwoord als onder de 
wervingskosten in het jaar waarop deze betrekking hebben. Het Fonds participeert in de marketing van de loterij ter ver-
sterking van het aantal deelnemers. De inkomsten die daarmee worden gegenereerd komen op basis van ervaringscijfers 
verdeeld over een periode van vijf jaar binnen. Daarbij ligt het zwaartepunt in het eerste jaar. Het Fonds neemt 50% van 
deze participatie als kosten op in het eerste jaar. In 2018 participeerden wij voor € 629.168 (2017: € 638.681) in acties van 
de BankGiro Loterij voor de werving van geoormerkte loten. 

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een 
looptijd langer dan 3 maanden. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. 
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en ontvangen dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
operationele activiteiten. 

6.5 Toelichting op de balans per 31 december 2018

(1)  Financiële Vaste activa
De	financiële	vaste	activa	bestaan	uit	bij	banken	aangehouden	vermogensspaarrekeningen.	De	vermogensspaarrekeningen	
betreffen	gelden	die	4	jaar	vastliggen,	maar	waarvan	jaarlijks	25%	boetevrij	opgenomen	kan	worden.	De	mutatie	van	het	
saldo in het boekjaar is grotendeels veroorzaakt door overboekingen van de liquide middelen naar de vermogensspaar-
rekeningen.

(2)  Vorderingen en overlopende activa
De	vorderingen	en	overlopende	activa	zijn	als	volgt	te	specificeren:

De vordering R/C Het Concertgebouw NV en Vooruitbetaalde kosten hebben een looptijd > 1 jaar, de overige vorderingen 
en overlopende activa hebben een looptijd van korter dan een jaar. Over de vordering R/C Het Concertgebouw NV wordt 
geen rente berekend. De reële waarde benadert de boekwaarde. 

              31-dec-18  31-dec-17

              €  €

   

   R/C Het Concertgebouw NV         1.169.847  825.884

   Vooruitbetaalde kosten         671.522  500.689

   Nog te ontvangen bijdragen Jubileum Aandelen       10.000  12.250

   Nog te ontvangen bijdragen uit toegezegde lijfrenten       211.271  161.240

   Nog te ontvangen bijdragen toegezegd door fondsen en instellingen     897.090  1.051.504

   Nog te ontvangen interest         53.213  49.098

              3.012.943  2.600.665

   

           31-dec-17  Dotatie   Onttrekking   31-dec-18

             + interest 2018  2018  

           €  €  €  €

    Endowment       21.198.101  1.081.957  0  22.280.058  

     Totaal Endowment       21.198.101  1.081.957  0  22.280.058

    Fondsen       

    Educatie & Participatie     4.376.170  572.656  (559.050)  4.389.776

    Programmering & exploitatie     3.151.132  (165.116)  0  2.986.016

   Renovatie       3.898.202  1.414.389  (595.000)  4.717.591

    Vrij (Renovatie en Educatie)     544.793  (543.168)  0  1.626

    Bestemmingsreserve Dividendconcerten     273.114  0  (80.000)  193.114

   Kleine Zaal Fonds       202.407  30.659  0  233.066

    Topmusici Kleine Zaal     0  50.000  0  50.000

    Popprogrammering      224.183  90.013  (20.000)  294.196

   Tracks Fonds       158.177  28.132  (30.000)  156.309

    Grote Zaal programmering     132.489  17.053  (20.000)  129.542

    Compositieopdracht      125.495  25.208  (13.890)  136.813

   Mahler 2020       102.028  27.730  0  129.758

   WSO       51.268  101.860  0  153.128

   Turning East       26.254  31.416  (60.000)  (2.330 

   Totaal Fondsen       13.265.712  1.680.832   (1.377.940)  13.568.604

          

    Totaal endowment en fondsen     34.463.813  2.762.789  (1.377.940)  35.848.662

                2018  2017

                 €  €

   Balans per 1 januari          14.690.548  14.479.054

   • Aankoop aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen      15.897.496  2.813.583

   • Verkoop aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen      (10.887.786)  (3.653.217)

   • Mutatie liquiditeiten         (1.710.791)  490.673

	 	 	•	Mutatie	certificaten	CGB	NV	 	 	 	 	 	 	 	 	 (750)	 	 500

   • Koersresultaten           (1.005.031)  559.955

   Balans per 31 december         16.983.686  14.690.548

      

   

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Alternatieve		 	 	 	 	 	 Certificaten	

      Totaal  Aandelen  beleggingen  Obligaties  Liquiditeiten       CGB NV

     

   Marktwaarde 1-1-2018 14.690.548  7.618.747  648.685  1.318.014  5.083.602  21.500 

   Aankopen /stortingen  15.897.496  11.331.321  1.281.276  3.284.899  

   Verkopen   (10.888.536)  (8.158.805)  (1.327.954)  (1.401.027)    (750)

   Mutatie Liquide middelen (1.710.791)        (1.710.791) 

   Koersresultaten   (1.005.031)  (948.998)  (9.039)  (46.994)     

   Marktwaarde 31-12-2018 16.983.686  9.842.266  592.968  3.154.892  3.372.811  20.750
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(6)  Langlopende schulden 

Het volledige bedrag van de langlopende schulden heeft betrekking op vruchtgebruik.

(7)  Kortlopende schulden

Voor de schulden zijn geen zekerheden gesteld. De reële waarde benadert de boekwaarde.

6.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over  het boekjaar 2018

(8)  Baten uit eigen fondsenwerving

(9)  Baten van loterijorganisaties
Onder de ontvangen bijdrage uit ‘Baten van loterijorganisaties’ worden bijdragen verantwoord van nationale loterijen 
en/of van andere fondsenwervende instellingen.
In 2018 ontving het fonds een totaalbedrag van € 1.978.828 (2017: € 1.754.680). Dit betreft voornamelijk een bijdrage 
van de BankGiro Loterij van € 1.972.073.

(10)  Rentebaten en baten uit beleggingen

De kosten van beleggen zijn verantwoord op de kostenverdeelstaat als kosten werving baten beleggingen en bedragen
€ 54.419.
 
  

Het Fonds heeft in 2018 conform de doelstellingen bijgedragen aan renovatie en muziekeducatie alsmede aan 
initiatieven op het gebied van programmering. 
Met ingang van 2014 is voor de toezegging van de, aan de aanschaf van Jubileum-aandelen gekoppelde, jaarlijkse 
Dividendconcerten een bestemmingsreserve gevormd ten laste van Bestemmingsfonds Vrij. Deze reserve zal de komende 
5 jaar, worden aangewend ter dekking van de kosten van het Muzikaal Dividend.

Binnen de bestemmingsfondsen bestaan de volgende Fondsen 
op	Naam.	Onderstaand	overzicht	toont	de	specifieke	dotaties	en	aanwendingen	in	2018.

Rente opbrengsten over het openingssaldo zijn opgenomen in 
de dotatiebedragen.

   Statutaire regeling inzake resultaatsbestemming
Conform de statuten keert het fonds geen resultaat uit, derhalve wordt het exploitatiesaldo toegevoegd aan het 
Endowment en de bestemmingsreserve.

Het saldo van de staat van baten en lasten over 2018 bedraagt € 1.384.849 en is gedoteerd aan het Endowment en 
de bestemmingsreserves:

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

           31-dec-17  Dotatie   Aanwending  31-dec-18

             + interest 2018    2018 

    FONDSEN OP NAAM     €  €  €  €

 

    Fonds Composer in Residence     73.577  26.367  (13.890)  86.053

    Fonds Compositieopdrachten     51.918  (1.158)  0  50.761

    Fonds Kleine zaal       202.407  30.659  0  233.066

    Fonds Tracks        158.177  28.132  (30.000)  156.309

    Fonds 2186 (Endowment)     561.389  309.862  0  871.251

    Lucas Boom - Otero Fonds (EDU)     79.129  (1.760)  (5.000)  72.369

    Laura Dobbenga Fonds (Endowment)     117.534  (2.614)  0  114.920

    Gepkeline Fonds (EDU)     447.186  (9.947)  (50.000)  387.239

    Wijnberg Fonds (Endowment)     112.997  (2.513)  0  110.484

    Marion Ornstein Fonds (Endowment/EDU)   58.575  (1.303)  (15.000)  42.272

    Elise Wessels Fonds (WSO)     51.268  (1.140)  0  50.128

    WSO Fonds       0  103.000  0  103.000

    Corrie Bleekemolen-Huijgens Fonds (EDU)   20.739  19.539  (10.000)  30.278

    Frieder Weissmann Fonds (EDU)     5.234  2.384  (2.500)  5.118

    Nel Mulder-Aberson Fonds (EDU)     7.550  17.382  (10.000)  14.932

    Kuipers-van Dijk Fonds (EDU)     20.000  19.555  0  39.555

    Mevrouw M. Mosler Fonds (Kleine Zaal)    0  50.000  0  50.000

    Classic Pop Fonds (Popprogrammering)    209.183  90.347  (20.000)  279.530

        

    Totaal Fondsen op Naam     2.176.863   676.792   (156.390)   2.697.265

       

          Rekening  Begroting  Rekening

          2018  2018  2017

          €  €  €

   Endowment        1.081.957  704.220  990.967

   Bestemmingsreserves     302.892  704.193  816.102

          1.384.849  1.408.413  1.807.069

          31-dec-18  31-dec-17     

          €  €

   Overige schulden       9.186  17.329

   Overlopende passiva      16.767  11.162

          25.953  28.491

          2018  2017     

          €  €

   - Baten van particulieren     2.207.441  2.120.610

   - Baten van andere organisaties zonder winststreven   306.644  284.397     

   - Baten van bedrijven      21.200  21.200

          2.535.285  2.426.207

           2018  2017

          €  €

   Koers- en overig beleggingsresultaat      (1.013.907)  542.847

   Dividend       128.361  160.891

   Inkomsten alternatieve beleggingen     23.354  21.010

   Obligatierente       37.233  13.006

             

   Bruto beleggingsresultaat     (824.959)  737.754

             

   Rentebaten liquide middelen     58.366  90.195

             

   Totaal rentebaten en baten uit beleggingen   (766.593)  827.949
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          31-dec-18  31-dec-17     

          €  €

   Overige langlopende schulden     201.873  220.178

          201.873  220.178

         



Werving - en algemene kosten 
Deze	kosten	betreffen	algemene	kosten	als	ook	de	accountantskosten	die	zijn	toegewezen	aan	beheer-	en	administratie.	
De kosten van de notariële akten verwerking zijn toegewezen aan werving baten.

Financiële lasten 
Deze	kosten	betreffen	de	bank-	en	beleggingskosten	en	worden	als	werving	baten	gepresenteerd.	De	kosten	van	de	
notariële akten verwerking zijn toegewezen aan werving baten.

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

Als norm voor de kosten van beheer en administratiekosten houdt het fonds max 10% aan.

Onder de algemene kosten zijn de kosten van de accountantsorganisatie opgenomen, deze zijn toegerekend aan het 
boekjaar waarop deze betrekking hebben, in 2018 € 23.897 (2017: € 22.990).

(11)  Besteed aan doelstellingen

(a) Bijdrage renovatieprojecten
In de maand december voorafgaande aan het boekjaar dient Het Concertgebouw NV een aanvraag in bij het fonds. Deze 
aanvraag betreft een raming voor de voorgenomen renovaties en de te organiseren educatieactiviteit. De in aanmerking 
komende projecten vormen de grondslag van de begroting. Op het moment dat de aanvraag wordt gedaan, is er vaak 
nog onvoldoende duidelijkheid over de precieze kosten, de benodigde vergunningen en de planning wanneer de reno-
vatie in het druk bezette gebouw uitgevoerd kan worden. Deze factoren kunnen tot gevolg hebben dat de kosten van de 
realisatie hoger dan wel lager liggen dan de eerste raming of dat projecten uitgesteld worden door opgelopen vertraging 
in de te verkrijgen vergunningen dan wel de mogelijkheid om een goede periode te plannen naast de vele verhuringen. 
De directie van Het Concertgebouw NV informeert het bestuur in het geval de realisatie en/of prognose afwijkt van de 
begroting. Op pagina 16 van het Bestuursverslag worden de in het jaar 2018 gerealiseerde renovatieprojecten toegelicht. 
Voor	desbetreffende	projecten	heeft	Het	Concertgebouw	NV	om	een	bijdrage	verzocht.	

(b) Bijdrage Digitale Leerlijn
In het verslagjaar werd het project 123Zing verder ontwikkeld met als resultaat deelname van 1679 scholen aan de Digitale 
Leerlijn. De werkelijke uitgaven wijken af, doordat we in de loop van 2018 besloten hebben af te zien van een bijdrage 
aan de ontwikkeling van de zogenaamde componeertool alsmede van de bijdrage in de kosten van muziekvakdocenten.

(c)  Bijdrage Programmering & Exploitatie
De bijdrage Programmering & Exploitatie aan Het Concertgebouw NV is niet opgevraagd vanwege de gewijzigde 
schenkovereenkomst van Van Lanschot Kempen welke rechtstreeks aan het Concertgebouw NV is gedaan. 

(12)  Werving baten en Kosten beheer en administratie
De kosten verbonden aan de uitvoering en het beheer van het Fonds worden zowel door Het Concertgebouw Fonds 
alsook	Het	Concertgebouw	NV	gedragen.	De	kosten	in	2018	betreffen	de	wervende	activiteiten	van	het	fonds	en	zijn	
gespecificeerd	in	de	hierna	gepresenteerde	kostenverdeelstaat.	De	eerste	verdeelstaat	toont	de	lasten	die	direct	binnen	
het fonds vallen. De tweede verdeel staat toont de lasten die binnen het fonds en Het Concertgebouw NV vallen, zodat 
daarmee een totaal overzicht wordt gegeven.

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

Publiciteit en communicatie
Publiciteit	en	communicatie:	Deze	kosten	betreffen	met	name	werving-	en	voorlichtingsbrochures.	

Concertbezoek & representatie 
Deze	kosten	betreffen	grotendeels	concertkaarten	alsmede	catering	en	representatiekosten.

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

          Werkelijk  Begroot  Werkelijk

          2018  2018  2017

          €  €  €

    

   Bijdrage Renovatieprojecten   a   595.000  1.100.000  637.833

   Bijdrage Muziekeducatieprojecten     350.000  550.000  450.000

   Bijdrage Muziek Educatie Digitaal   b   124.050  229.050  131.860

   Bijdrage Programmering & exploitatie   c   0  350.000  700.000

   Bijdrage Muzikaal Dividend      80.000  75.000  66.960

   Bijdrage Participatie       85.000  85.000  50.000

   Bijdrage Tracks        30.000  30.000  30.000

   Bijdrage Compositie-opdrachten      13.890  53.000  18.000

   Bijdrage Kleine Zaal       0  0  20.000

   Bijdrage Turning East 2017      60.000  17.000  80.000

   Bijdrage Popprogrammering      20.000  20.000  30.000

   Bijdrage Grote Zaal       20.000  0  0

          1.377.940  2.509.050  2.214.653
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Kostenverdeelstaat op basis van de lasten binnen 
Het Concertgebouw Fonds en Het Concertgebouw NV
              Publiciteit &   

   Bestemming         Bijdragen  communicatie   

  

   Doelstelling    Renovatie     595.000  -   

   Doelstelling    Educatie &  Participatie   559.050  -   

   Doelstelling    Voorlichting     80.000  -   

   Doelstelling    Overig     143.890  -   

   Werving Baten    Eigen fondsen werving     -  101.715   

   Werving Baten    Acties derden     -  2.931   

   Werving Baten    Beleggingen     -  -   

   Beheer en admin         -  -   

   2018 Totaal         1.377.940  104.646   

   2018 Begroot         2.509.050  96.800   

   2017 Totaal         2.214.653  116.156   

  

 

Kostenverdeelstaat op basis van de lasten binnen 
Het Concertgebouw Fonds
              Publiciteit &   

   Bestemming         Bijdragen  communicatie  

  

   Doelstelling    Renovatie     595.000     

   Doelstelling    Educatie &  Participatie   559.050     

   Doelstelling    Voorlichting     80.000     

   Doelstelling    Overig     143.890     

   Werving Baten    Eigen fondsen werving     6.961   

   Werving Baten    Acties derden          

   Werving Baten    Beleggingen          

   Beheer en admin              

   2018 Totaal         1.377.940  6.961   

   2018 Begroot         2.509.050  6.800   

   2017 Totaal         2.214.653  8.337   

    

  Representatie-  Kosten  Personeels-  Werving en   Financiële  

      kosten  concertbezoek  kosten  algemene kosten  lasten  Totaal

  5.170  62.355  10.966  -  -  673.490

  10.340  74.826  10.966  -  -  655.181

  20.679  37.413  32.897  -  -  170.989

  5.170  -  10.966  -  -  160.025

  58.936  49.884  52.635  -  -  263.171

  3.102  24.942  6.579  629.168  -  666.721

  -  -  -  -  54.419  54.419

  -  -  83.338  44.762  -  128.100

  103.397  249.419  208.345  673.930  54.419  2.772.097

  114.000  200.000  194.264  486.457  51.000  3.651.571

  94.472  219.143  197.104  710.995  48.638  3.601.162  

 Representatie-  Kosten  Personeels-  Werving en   Financiële  

  kosten  concertbezoek  kosten      algemene kosten  lasten  Totaal

 

    62.355        657.355

    74.826        633.876

    37.413        117.413

            143.890

    49.884    -    56.845

    24.942    629.168    654.110

          54.419  54.419

        44.762    44.762

   - 249.419  -  673.930  54.419  2.362.670

    200.000    486.457  51.000  3.253.307

    219.143    710.995  48.638  3.201.767  



(16)  Niet uit de balans blijkende toezeggingen
Aan lijfrenteakten en aankondigingen van fondsen en instellingen heeft het fonds de volgende toezeggingen ontvangen:

(17)  Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De	verplichtingen,	conform	de	begroting	2019,	betreffen	aanvragen	vanuit	Het	Concertgebouw	NV,	die	zijn	toegezegd	
door het bestuur, op voorwaarde van realisatie conform de gestelde doelstelling van de aanvraag.

(18)  Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die van invloed zijn op de situatie per balansdatum

Het Bestuur,
Amsterdam, 23 april 2019

Jeroen van der Veer, voorzitter
Jan Willem Baud, penningmeester 
Harm van Esch, vicevoorzitter
Sake Bosch
Volkert Doeksen
Stef Kranendijk
Monique Laenen
Véronique Pauwels
Dick Sluimers
Karel Vuursteen

(18)  Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die van invloed zijn op de situatie per balansdatum

Het Bestuur,
Amsterdam, 23 april 2019

Jeroen van der Veer, voorzitter
Jan Willem Baud, penningmeester 
Harm van Esch, vicevoorzitter
Sake Bosch
Volkert Doeksen
Stef Kranendijk
Monique Laenen
Véronique Pauwels
Dick Sluimers
Karel Vuursteen

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

(13)  Beloning directie en bestuurders
De directeur heeft een aanstelling binnen Het Concertgebouw NV en van haar aanstelling van 100% heeft 60% 
betrekking op activiteiten binnen Het Concertgebouw Fonds. Voor dit aandeel bedragen de werkgeverslasten, inclusief 
pensioenlasten, in 2018 € 80.890 (2017: € 78.775). Voor de overige 40% is de directeur actief als Hoofd Development 
binnen Het Concertgebouw NV.

Het bestuur toetst de beloning van de directeur jaarlijks en stelt deze vast in vergadering. Toetssteen is de BSD score, 
de regeling voor directeuren van Goede Doelen organisaties. De zwaarteweging van de functie van Directeur van 
Het Concertgebouw Fonds is vastgesteld op 385 punten. De beloning van de directeur van het Fonds is daarmee in lijn. 

De bestuurders van het fonds genieten geen bezoldiging.

(14)  Werknemers
Het Fonds heeft geen werknemers in dienst. De werknemers die actief zijn voor Het Concertgebouw Fonds zijn aange-
steld binnen Het Concertgebouw NV en worden voor de gerelateerde inzet verantwoord in de kostenverdeelstaat.

(15)  Belastingen
Stichting Het Concertgebouw Fonds is niet vennootschaps-
belastingplichtig.	Het	Concertgebouw	Fonds	is	eveneens	geheel	vrijgesteld	van	schenkbelasting	en	erfbelasting.	
Dat betekent dat geen belasting wordt geheven over vermogen dat wordt overgedragen aan Het Concertgebouw NV.

         Representatie-   Kosten    Personeels-    Publiciteit & 

   Bestemming/doelstelling   kosten   Concertbezoek  kosten  communicatie

   

   Renovatie     5%  25%  5%

   Muziekeducatie & Participatie   10%  30%  5%

   Voorlichting     20%  15%  16%

   Overig     5%     5%

   Eigen fondsen werving   57%  20%  5%  97%

   Acties derden     3%  10%  4%  3%

   Beleggingen     0%    0%

   Beheer en administratie       40%    

        100%  100%  100%  100%

          Totaal

          €

   Voor het jaar 2019        2.566.123

   Voor de periode 2020 t/m 2024     5.030.769

          7.596.892

          Totaal

          €

   Voor het jaar 2019        2.092.000

   Voor de periode 2020 t/m 2024     0

          2.092.000

          

  Bezoldiging directie      

  Functie Algemeen Directeur

  Dienstverband: 

  • Aard (looptijd): Onbepaald 

  • Uren: 22,8

  • Parttime percentage: 60

  • Periode 01-01-2018 tot en met 31-12-2018

          

  Bezoldiging €                                                   Jaarinkomen

  bruto loon/salaris 58.997

  vakantiegeld 4.666

  eindejaarsuitkering 240

  variabel jaarinkomen 3.600

  Totaal 67.502

  SV lasten (wg deel) 6.403

  Pensioenlasten (wg deel) 6.984

  Totaal bezoldiging 2018 80.890

  Totaal bezoldiging 2017 78.775
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7. OVERIGE GEGEVENS

 De controleverklaring is opgenomen op pagina 59 t/m 61.

7.2 Controleverklaring van de onaf hankelijke accountant 

  
    Aan: het bestuur van Stichting Het Concertgebouw Fonds

 
 Verklaring over de jaarrekening 2018

Ons oordeel
 Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Stichting Het Concertgebouw Fonds een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van de stichting op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstem-
ming met Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende instellingen’ van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 650).

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Het Concertgebouw Fonds te Amsterdam 
(‘de stichting’) gecontroleerd.

De jaarrekening bestaat uit:
•  de balans per 31 december 2018;
•  de staat van baten en lasten over het boekjaar 2018; en
•	 	de	toelichting	met	de	gehanteerde	grondslagen	voor	financiële	verslaggeving	en	overige	toelichtingen	op	
  pagina 46 tot en met 57

Het	stelsel	voor	financiële	verslaggeving	dat	is	gebruikt	voor	het	opmaken	van	de	jaarrekening	is	RJ	650.
 
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden 
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor 
de controle van de jaarrekening’.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Onafhankelijkheid
Wij	zijn	onafhankelijk	van	Stichting	Het	Concertgebouw	Fonds	zoals	vereist	in	de	Wet	toezicht	accountantsorganisaties	
(Wta),	de	Verordening	inzake	de	onafhankelijkheid	van	accountants	bij	assuranceopdrachten	(ViO)	en	andere	voor	de	
opdracht	relevante	onafhankelijkheidsregels	in	Nederland.	Verder	hebben	wij	voldaan	aan	de	Verordening	gedrags-	en	
beroepsregels accountants (VGBA).
 

 
 Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
•  het bestuursverslag zoals opgenomen op pagina 5 tot en met 39 en 62 tot en met 63 ;
•  de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•  met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
•  alle informatie bevat die op grond van RJ 650 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarre-
keningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeen-
stemming met RJ 650.
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 Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de accountantscontrole
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor:
•  het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJ 650; en voor
•  een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in 
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken 
op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de 
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen 
en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en 
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen afwijkingen van mate-
rieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle afwijkingen ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht 
dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis 
van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden 
en	de	evaluatie	van	het	effect	van	onderkende	afwijkingen	op	ons	oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controlever-
klaring.

Amsterdam, 11 juni 2019

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door drs. H.C. Wüst RA
 
 

 Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2018 van Stichting Het Concertgebouw Fonds
 
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor 
de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de jaarrekening

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oor-
deelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen.	Onze	doelstelling	is	om	een	redelijke	mate	van	zekerheid	te	verkrijgen	dat	de	jaarrekening	
vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit:

•	 	het	identificeren	en	inschatten	van	de	risico’s	dat	de	jaarrekening	afwijkingen	van	materieel	belang	bevat	als	
 gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samen-
spanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaam-
heden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 
oordeel	uit	te	spreken	over	de	effectiviteit	van	de	interne	beheersing	van	de	stichting.

•	 het	evalueren	van	de	geschiktheid	van	de	gebruikte	grondslagen	voor	financiële	verslaggeving	en	het	evalueren	van	
de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Ook op basis 
van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er 
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van 
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 
organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven.

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen 
en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de 
significante	bevindingen	die	uit	onze	controle	naar	voren	zijn	gekomen,	waaronder	eventuele	significante	tekortkomin-
gen in de interne beheersing.



Ir. K. Vuursteen
Nevenfunctie
Raad van Advies Baker & McKenzie (voorzitter)

Mr. S.M. Zijderveld
Functie 
Raad van Bestuur Nederlandse Spoorwegen
Commissariaten
Raad van Commissarissen NIBC Bank N.V. 
Nevenfuncties
Bestuur Nationaal Fonds 4 en 5 mei

9. ROOSTER VAN AFTREDEN

      Einde huidige 
Naam      terrmijn  
 
Jeroen van der Veer   2021 
Jan Willem Baud     2019 
Sake Bosch     2021 
Volkert Doeksen     2019 
Harm van Esch      2019  
Stef Kranendijk     2019  
Monique Laenen     2022 
Véronique Pauwels    2021 
Dick Sluimers      2020 
Karel Vuursteen     2019 
 

 

8.   BELANGRIJKSTE FUNCTIES EN 
  NEVENFUNCTIES DIRECTIE  EN BESTUUR 
  HET CONCERTGEBOUW FONDS

Mr. J.M.G. Schuerveld Schrijver (directeur)
Functies
Directeur Stichting Het Concertgebouw Fonds 
Hoofd Development Het Concertgebouw NV
Nevenfunctie
Raad van Toezicht Amsterdam Museum

Drs. Ir. J. van der Veer (voorzitter)
Commissariaten
Raad van Commissarissen Koninklijke Philips N.V. (voorzitter)
Raad van Commissarissen Koninklijke Boskalis 
Westminster N.V. (voorzitter)
Raad van Commissarissen Equinor ASA
Nevenfuncties
Raad van Toezicht Technische Universiteit Delft (voorzitter)
Raad van Toezicht Platform Talent voor Technologie (voorzitter)
Community of Chairmen (WEF) (voorzitter)

Mr. H.F.A.R.M. van Esch (vicevoorzitter)
Functie
Managing Director Russell Reynolds Associates 
Leider Board Practice Europa  

Drs. J.W. Baud (penningmeester)
Commissariaten
Raad van Commissarissen van Bavaria (voorzitter)
Raad van Commissarissen Koninklijke De Kuiper (voorzitter) 
Raad van Commissarissen Holland Casino
Raad van Commissarissen Teslin Capital Management
Raad van Commissarissen DOB Africa
Nevenfuncties
Investment Committee Walvis II en Walvis III
Stichting continuïteit van Holland Pigments van het 
beursgenoteerde Holland Colours
Stichting continuïteit Signify N.V. 
Raad van Toezicht Utrecht Science Park (voorzitter)
Raad van Toezicht Urgenda
Jury Familiebedrijvenaward
Diverse adviesfuncties

Drs. ing. S. Bosch 
Functie
Founder en Managing Partner Prime Ventures 
Commissariaten
Raad van Commissarissen 4C 
Raad van Commissarissen Civolution
Raad van Commissarissen Digital Origin 
Raad van Commissarissen SlimPay

Mr. G.V.H. Doeksen
Functies
Co-founder AlpInvest Partners B.V. en 
Senior Advisor Carlyle Group
Member Board of Directors RedBird Capital Partners LLC
Member Board of Directors Athora Holding Ltd

Commissariaten
Raad van Commissarissen Koninklijke Doeksen B.V.
Raad van Commissarissen RedBird Capital Partners LLC
Raad van Commissarissen Athora Holding Ltd
Nevenfuncties
Advisory Board Van Lanschot Kempen
Algemeen Bestuur Fulbright Center

Mr. M.J.A. Laenen
Functie: 
Notaris, partner bij DLA Piper Nederland N.V.
Nevenfuncties: 
Stichting Onderwijs Steunfonds (bestuurder)
Stichting ten behoeve van Culturele en Maatschappelijke  
Beschikkingen (bestuurder)
Stichting Theo Mann-Bouwmeester Ring (bestuurder)

Drs. S.G.H. Kranendijk
Functies
CEO FlareOut BV 
CEO Qorium BV
Affiliate	Partner	SystemiQ	Ltd.
Commissariaten
Solar Polar Ltd (chairman)
Member of the Board Tribes Holding BV
Nevenfuncties
Bestuur Ubbo Emmius Fonds – Rijksuniversiteit Groningen
Bestuur Stichting Overleven met Alvleesklierkanker ‘Support Casper’
Bestuur Stichting Connect by Music

Ir. V.M.A. Pauwels
Functie
Partner Bain & Company Netherlands 

Drs. D.M. Sluimers
Functie
Staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State
Commissariaten
Raad van Commissarissen Euronext Amsterdam N.V. (voorzitter)
Raad van Commissarissen Euronext NV (voorzitter) 
Raad van commissarissen NIBC Bank NV (voorzitter)
Raad van Commissarissen AkzoNobel NV
Board of Directors FWD Group Limited (Hong Kong)
Nevenfuncties
Curatorium Rijksacademie voor Financiën, Economie en 
Bedrijfsvoering 
Raad van Toezicht Erasmus Trustfonds 
Bestuur van de Stichting voor Oeconomische Politiek 
Bestuur Dresselhuis Fonds 
Adviesraad Quore Capital 
Adviesraad Hemmingway Corporate Finance
Adviesraad Hakluyt & Company
Adviesraad Spencer Stuart
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