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Wij weten ons gesterkt door de wetenschap dat onze historische lijn gekenmerkt wordt 
door	trouw,	kwaliteit	en	nimmer	aflatende	verbondenheid.	Namens	het	bestuur	van	het	
Fonds zeggen wij u veel dank voor het vertrouwen dat spreekt uit uw bijdragen. Wij hopen 
dat u met plezier in dit verslag leest wat dankzij uw aller betrokkenheid in 2017 tot stand 
werd gebracht.    

Jeroen van der Veer,   Jolien Schuerveld Schrijver,
voorzitter   directeur
 

De ontwikkelingen in de honderddertigjarige geschiedenis van Het Koninklijk Concertgebouw 
kenmerken zich door hun lange adem. Zo werd het meeste repertoire geschreven lang voor-
dat het in de Grote en de Kleine Zaal met grote regelmaat tot uitvoering kwam. Nog steeds 
ontroert de bijna driehonderd jaar oude muziek van Bach ons diep wanneer op Palmzondag 
de Matthäus-Passion wordt uitgevoerd. Een traditie gestart door Willem Mengelberg in 
1899, amper tien jaar na de opening van het gebouw. Tegenwoordig klinken in de Grote Zaal 
de dagen voor Pasen maar liefst zestien verschillende uitvoeringen van Bachs meesterwerk, 
gezongen door onder meer het koor KCOV Excelsior (nog net iets ouder dan ons gebouw), 
of	gespeeld	door	de	meest	fijnbesnaarde	oudemuziekensembles.	Ook	de	negentiende	en	
vroegtwintigste-eeuwse symfonische muziek kreeg vaste voet in de Grote Zaal. Dat wij 
kunnen uitzien naar het derde Mahler Festival, na de edities in 1920 en 1995, vervult velen met 
verwachtingsvolle vreugde. De periode tussen 8 en 24 mei 2020 is al in menig agenda 
geblokkeerd. 

Lange lijnen zien we ook in de orkestdirectie, kijkend naar Willem Mengelberg die meer 
dan een halve eeuw de baton zwaaide in de Grote Zaal. We zien dit ook bij Bernard Haitink, 
voor het eerst op de bok in 1956. Ook uitvoerende musici leveren aan de lange adem hun 
bijdragen. Levende legende Menahem Pressler bijvoorbeeld betovert het aandachtig 
luisterende publiek in de Kleine Zaal al sinds 1949 met zijn spel.

De noodzakelijke derde schakel heeft onmiskenbaar de langste adem. In het boek dat ons 
Fonds eind 2017 uitbracht, 130 jaar Concertgebouw door de ogen van het publiek, vertellen 
bezoekers over de vreugde van het concertbezoek en hoe muziek soms al decennialang hun 
leven verdiept en verrijkt. Het boek verhaalt onder andere hoe mevrouw Truus van Eeghen 
in	1920	als	elfjarige	voor	het	eerst	een	concert	in	het	gebouw	bezocht.	Zij	herinnerde	zich	
nog Willem Mengelberg, ‘klein, roodharig, met parmantige gebaren’. Het Concertgebouw, 
mede tot stand gekomen dankzij de bijdragen van haar grootvader, blijft levenslang een 
baken voor haar en ze zal er tot haar honderdzevende blijven luisteren naar muziek.

Een andere lange levenslijn, ook zo kenmerkend voor Het Concertgebouw, is die van de 
financiering.	Vanaf	de	tijd	van	de	grootvader	Van	Eeghen	tot	op	de	dag	van	vandaag	wordt	
Het	Concertgebouw	vooral	bekostigd	door	particulieren:	door	burgers	en	muziekliefhebbers	
dus. Zij kopen de concertkaarten en maken samen met de musici het wonder van een 
concert	mogelijk.	Een	aantal	muziekliefhebbers	doet	meer.	Met	onverplichte	giften,	en	
sinds enkele jaren ook legaten, wordt het unieke monument in zijn feestelijke conditie 
gehouden, waarbij de wensen van het hedendaagse publiek tegelijk zo goed mogelijk 
worden vervuld. Anno 2017 is slechts 5% van de exploitatie van Het Concertgebouw 
afkomstig	van	de	overheid,	namelijk	de	gemeente	Amsterdam.	De	overige	95%	wordt	
bijeengebracht door recettes, zaalverhuur, horeca, bedrijfssponsoring, de geweldige en 
gelukkig ook langjarige ondersteuning vanuit de BankGiro Loterij en in toenemende mate 
door de bijdragen van particulieren. Het zijn de private schenkingen, bijeen gespaard in 
Het Concertgebouw Fonds, die het mogelijk maken dat Het Concertgebouw in topconditie 
wordt gehouden en dat daar jaarlijks 30.000 kinderen muziek kunnen beleven. Wij hopen 
dat in hun hart hetzelfde vuur ontbrandt als bij Truus van Eeghen en dat zij zich evenzeer 
omarmd voelen door de muziek.  

Het	verbinden	van	muziekliefhebbers	die	de	verantwoordelijkheid	voor	de	toekomst	van	
Het Concertgebouw willen dragen, dat zijn de lange lijnen die naar de toekomst moeten 
worden doorgetrokken. In juni 2017 heeft Karel Vuursteen, eerste voorzitter van het Fonds, 
deze zorg voor de toekomst overgedragen aan Jeroen van der Veer. Meer dan zestien jaar 
heeft Karel het Fonds meesterlijk en op geheel eigen wijze geleid. Dankzij de resultaten van 
zijn onversaagde fondsenwerving kon het gebouw in een periode de verloren oude glorie 
herwinnen en genieten musici en publiek nu van die feestelijke sfeer in stemkamers, foyers 
en zalen. Sinds 2001 is bovendien gewerkt aan een klinkend muziekeducatieprogramma 
voor	kinderen	met	alle	sociale	en	culturele	achtergronden,	afkomstig	uit	heel	Nederland.	
Meer dan 350.000 kinderen beleefden sindsdien binnen de muren van Het Concertgebouw 
muziek in optima forma. Het Concertgebouw is Karel onnoemelijk veel dank verschuldigd.  

VOORWOORD 

 

76



hiervan besproken, alsmede de bestuurssamenstelling en het eigen functioneren. Het 
belangrijkste onderwerp betreft de fondsenwerving, waarbij de bestuursleden direct 
worden betrokken en waarvoor zij deels verantwoordelijk zijn. Ook de administratie van 
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. Jaarlijks vindt een 
functioneringsgesprek plaats tussen de voorzitter en de directeur.

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

Het	Fonds	streeft	ernaar	zo	effectief	en	doelmatig	mogelijk	te	werken	om	zijn	doelstellingen	
te realiseren. Dit gebeurt door jaarlijks een operationeel jaarplan met een bijbehorende 
begroting op te stellen waarin invulling wordt gegeven aan de strategische meerjarenplanning 
en	de	financiële	meerjarenraming.
Het jaarplan dient als basis voor de begroting van de uitvoeringskosten. Besteding van 
middelen ten behoeve van de uitvoeringskosten fondsenwerving vindt plaats overeenkom-
stig 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 vergadering waarin de jaarbegroting 
van de 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.

Het Fonds streeft naar een heldere informatievoorziening en het structureel onderhouden 
van contact met zijn begunstigers en belanghebbenden, bij voorkeur zo persoonlijk mogelijk.
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 institutionele fondsen en in belangrijke mate door de 
BankGiro Loterij.

Het Fonds stelt zijn begunstigers op de hoogte door onder meer het jaarverslag toe te 
sturen. Daarnaast worden begunstigers persoonlijk betrokken bij concerten, repetities, 
educatieve evenementen en bij nieuwe beleidsvorming. Ook zijn er gedurende het gehele 
jaar telefonische en persoonlijke contactmomenten. Begunstigers worden persoonlijk 
geïnterviewd over hun ervaringen met het Fonds, teneinde goede aansluiting bij hun 
verwachtingen te realiseren. Medewerkers van Het Concertgebouw 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.

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.

De principes van goed bestuur zijn opgenomen in het toetsingskader van het CBF. Het Fonds 
is een ‘Erkend Goed Doel’: het maakt deel uit van de door het CBF beoordeelde goededoelen-
organisaties.

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 

Doelbereik en efficiënte 
middelenbesteding

Communicatie met 
belanghebbenden

1.4.  Governance en organisatie

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 2017 tot en met 31 december 2017.

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

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. Voor de voorzitter geldt een 
uitzondering; het bestuur kan besluiten tot een extra termijn van drie jaar. Het Fonds wordt 
geleid door een directeur. De directeur is verantwoordelijk voor de beleidsvorming en de 
dagelijkse gang van zaken van het Fonds alsmede de aansturing van de fondsenwerving. 
Het bestuur vergadert vier of vijf keer per jaar.

Het bestuur van het Fonds onderschrijft de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen.
De	financiële	administratie	wordt	verzorgd	door	de	afdeling	Financiën	van	Het	Concert-
gebouw NV onder verantwoordelijkheid van de zakelijk directeur, onder wiens verantwoor-
delijkheid 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 waren daarmee in 2017 2,95 fte gemoeid.

Het bestuur is als volgt samengesteld: voorzitter, penningmeester en zes leden. De penning-
meester onderhoudt het contact met de Beleggingsadviescommissie. Deze commissie 
adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid. Advies kan op elk moment gedurende het 
jaar worden ingewonnen. Het vermogen van het Fonds is in het beheer van verschillende 
vermogensbeheerders en deze handelen volgens het door het bestuur gegeven beleggings-
mandaat. 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 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	
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1.5.  Werving en behoud

Kringen

  

Aandeelhouders

Directie

Het resultaat uit eigen fondsenwerving bedraagt in het verslagjaar € 2.426.207. Het bestuur 
is allen die daaraan hebben bijgedragen uitzonderlijk dankbaar. De levendige en ook 
persoonlijk	betrokken	manier	waarop	het	Fonds	wordt	gedragen	door	muziekliefhebbers	
toont aan hoe relevant Het Concertgebouw en klassieke muziek heden ten dage zijn. 
Daarnaast ontving het Fonds van de BankGiro Loterij de zeer gehoopte toezegging dat ook 
de komende vijf jaar op ondersteuning mag worden gerekend voor een jaarlijkse bijdrage 
van € 500.000. De relatie die het Fonds sinds zijn oprichting met de BankGiro Loterij heeft 
opgebouwd wordt gekenmerkt door een grote mate van vertrouwen en de wederzijdse 
inzet een zo breed mogelijk publiek te bereiken. 

In totaal kreeg het Fonds 52 nieuwe toezeggingen voor Kringdeelname, 21 voor de Dolf van 
Gendt Kring, 21 voor de Brahms Kring en 10 voor de Mahler Kring. Steeds duidelijker is dat 
naast het werven van nieuwe leden het blijven binden van bestaande Kringleden essentieel 
is. Hiertoe werd toegesneden beleid ontwikkeld dat het continueren van het lidmaatschap 
aantrekkelijker maakt. Voor Kringleden geldt dat, na vijf jaar verbondenheid, een besluit 
over verlenging van het lidmaatschap aan de orde is. Een zeer hoopgevende ontwikkeling is 
dat het merendeel van de Kringleden besluit om het lidmaatschap, nadat de laatste 
schenkingstermijn is voldaan, een vervolg te geven: hetzij door het lidmaatschap opnieuw 
binnen de eigen Kring te verlengen, hetzij door over te stappen naar een volgende Kring. 
Deze duurzame betrokkenheid stemt het Fonds bijzonder dankbaar en ook hoopvol voor de 
toekomst. De loyale ondersteuning stimuleert directie en medewerkers van het Fonds zich 
dagelijks in te zetten voor het behoud van die grote mate van persoonlijke betrokkenheid, 
onder meer door het verlenen van een optimale service.

Zo werden Kringleden uitgenodigd voor sublieme concerten uit de Eigen Programmering, 
het Concertgebouw Diner en de Nieuwjaarsreceptie. Zestig Kringleden maakten een 
muziekreis naar Londen en Glyndebourne. De muziekreizen die de Kringleden gezamenlijk 
maken hebben zich in een periode van zes jaar ontwikkeld tot een van de meest geliefde 
aspecten behorend bij het Kringlidmaatschap. De onderlinge relaties tussen Kringleden 
worden de laatste jaren steeds hechter. Behalve met Het Concertgebouw en muziek, voelen 
zij	zich	verbonden	met	elkaar.	De	ontvangst	na	afloop	van	de	concerten,	waarvoor	leden	
worden genodigd, is steevast drukbezocht en zeer geanimeerd. Deze onderlinge verbintenis 
sprong ook in het oog tijdens het Concertgebouw Diner in september 2017 waarbij het 
leeuwendeel van de Kringleden aanwezig was. Tijdens het diner werd toenmalig fondsvoor-
zitter Karel Vuursteen onderscheiden met de Gouden Concertgebouwpenning voor zijn 
enorme verdiensten. De Kringleden, tezamen 85% van de aanwezigen, onderstreepten deze 
erkenning met een spontane en langdurige staande ovatie. 

De Aandeelhoudersvergadering wordt sinds de Jubileumemissie in 2012 door tientallen 
geïnteresseerde Aandeelhouders bezocht en de daar gestelde vragen leiden vaak tot 
nieuwe	initiatieven.	Tijdens	de	borrel	na	afloop	was	er	op	22	juni	weer	volop	gelegenheid	
om	op	informele	wijze	ideeën	uit	te	wisselen	met	het	NV-bestuur.	

In de vorm van besloten concerten wordt genoten van het Muzikaal Dividend door jonge en 
oudere	Aandeelhouders.	Meer	dan	duizend	muziekliefhebbers	kwamen	op	11	oktober	de	
zesde uitkering van hun Muzikaal Dividend in ontvangst nemen. Het werd een onvergetelijke 
avond, niet in de laatste plaats door het openingskoor van driehonderd Amsterdamse 
kinderen die verspreid in de Grote Zaal lieten horen wat muziekeducatie voor hen betekent. 
De Libanese ud-speler Dhafer Youssef zorgde er met zijn band voor dat de zaal minimaal 
twee graden in temperatuur steeg. Tijdens het slotoptreden stal Noa Wildschut samen met 
het Radio Filharmonisch Orkest onder leiding van Ariane Matiakh de harten van de Aandeel-
houders. Tijdens het verslagjaar verscheen de vierde jaargang van de Aandeelhouders 
Courant. Deze uitgave verschijnt twee keer per jaar. Alle Aandeelhouders in het bezit van 
een Oprichtersaandeel of een Jubileumaandeel ontvingen een uitnodiging voor het zesde 
KinderDividendconcert. Bij het concert The Magic Piano beleefden kinderen, ouders en 
grootouders het plezier van muziek in de Kleine Zaal.

Om Aandeelhouders deelgenoot te laten zijn van wat met hun bijdrage tot stand kan komen, 
werden zij uitgenodigd voor de schoolvoorstelling Waterwerken. Velen zagen en hoorden 

over de voortgang van de projecten waarvoor het Fonds bijdragen aan de NV toekent of 
mogelijk zal toekennen. In 2017 kwam het bestuur door bijzondere omstandigheden niet 
vier maar drie keer bijeen. De vergaderdata waren 11 april, 3 oktober en 12 december. 
In juni werd door de voorzitter schriftelijk verslag gedaan van de stand van zaken. 
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 vanaf 22 juni 
Karel Vuursteen, voorzitter tot 22 juni 
Jan Willem Baud, penningmeester 
Harm van Esch, vicevoorzitter
Sake Bosch
Volkert Doeksen
Stef Kranendijk 
Pauline van der Meer Mohr, tot 11 april
Véronique Pauwels
Dick Sluimers 

Een overzicht van de functies en nevenfuncties van de bestuursleden vindt u op pagina 78 
tot en met 79 van dit jaarverslag.

Volkert Doeksen was tevens lid van de Raad van Commissarissen van Het Concertgebouw NV. 
Hij is de trait-d’union tussen het bestuur van het Fonds en de Raad van Commissarissen. 
De bestuurder die deze rol vervult beperkt zijn/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.

De aard van de activiteiten van het bestuur is drieledig: fondsenwerving gericht op het 
verkrijgen van (voornamelijk) grote giften van particulieren en particuliere fondsen, 
besluitvorming	over	verzoeken	tot	financiële	ondersteuning	van	Het	Concertgebouw	NV	
en het zorgvuldig beheer van het geschonken vermogen om daarmee de toekomst van het 
instituut veilig te stellen. Het bestuur wordt over dit laatste geadviseerd door een Beleggings-
adviescommissie. Zie voor de samenstelling van deze commissie pagina 50.

In	onafhankelijk	toezicht	op	de	bestedingen	door	de	directie	van	Het	Concertgebouw	NV	
wordt voorzien door de Raad van Commissarissen 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 vergade-
ringen 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. 

De dagelijkse gang van zaken en de uitvoerende taken geschieden onder verantwoordelijk-
heid 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.

Het bestuur spreekt zijn grote waardering uit voor de manier waarop de fondsenwerving 
onder leiding van de directeur in 2017 werd voorbereid en conform de geformuleerde 
doelstellingen werd uitgevoerd. 
Daarbij gaat het om het ontwikkelen en doen groeien van het particuliere draagvlak, 
variërend	van	het	onderhouden	van	de	relatie	met	de	Kringleden	(280),	de	Aandeelhouders	
(840), de BankGiro Loterij en verscheidene particuliere fondsen, het doen groeien van het 
aantal nalatenschappen en tot slot het vormen van een kamermuziek-community rondom 
de Kleine Zaal.
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Fonds voor de Kleine Zaal

Nalatenschapsprogramma, 
De Toegift

BankGiro Loterij
Duurzaam

met eigen ogen en oren voor het eerst wat hedendaagse muziekeducatie betekent en 
hoezeer kinderen genieten van die gezamenlijke muzikale ervaring.  

Speciaal	voor	liefhebbers	van	kamermuziek	is	het	Fonds	voor	de	Kleine	Zaal	in	het	leven	
geroepen. Aan deelname van dit initiatief is geen minimale donatie verbonden: iedere 
schenking is van harte welkom. De activiteiten voor deze groep donateurs, ruim 125 veelal 
doorgewinterde concertbezoekers, worden zeer gewaardeerd. Alle begunstigers worden 
genodigd voor de activiteiten verbonden aan het Fonds voor de Kleine Zaal. Zo ontvingen 
zij, samen met degenen die deelnemen aan De Toegift, een uitnodiging voor Het Middag-
concert van het Navarra Kwartet. Daaraan voorafgaand werden zij door Saskia Laseur, 
notaris verbonden aan Van Doorne, op de hoogte gesteld van de stand van zaken aangaande 
het erfrecht. De begunstigers van het Fonds voor de Kleine Zaal waren volgens traditie 
aanwezig bij de viering van de verjaardag van de Kleine Zaal op 12 mei. Ieder jaar wordt met 
een besloten concert gevierd dat in de Kleine Zaal sinds 12 mei 1888 de mooiste kamermuziek 
wordt gemaakt. Op het podium nam dit keer het Borodin Kwartet plaats. Zoals elk jaar werden 
de begunstigers van de Kleine Zaal ook uitgenodigd voor het kinderconcert The Magic Piano.
   
Laura Dobbenga noemde Het Concertgebouw haar tweede thuis. Ze kwam er vaak en 
bijzonder graag. Enkele jaren geleden nam zij het initiatief met een schenking een 
Fonds op Naam in het leven te roepen. Haar doel: Het Concertgebouw in stand houden. 
Laura overleed in 2017 en had het Fonds benoemd tot een van haar vier erfgenamen. 
Het eerder door haar in het leven geroepen Fonds wordt daarmee in de loop van 2018 
verstevigd. In de nalatenschap van Laura Dobbenga worden de motieven om juist op 
deze manier Het Concertgebouw te ondersteunen duidelijk zichtbaar. 
Sinds eind 2012 wil Het Concertgebouw Fonds allen verbinden die te kennen geven het Fonds 
in hun testament te benoemen. Eenieder die aangeeft dit voornemen te hebben, wordt 
enkele keren per jaar uitgenodigd om samen met andere begunstigers aanwezig te zijn bij 
activiteiten van het Fonds, om op die manier het instituut beter te leren kennen. 
Sinds	de	start	van	het	initiatief	hebben	meer	dan	tachtig	muziekliefhebbers	te	kennen	
gegeven het Fonds een plaats in hun testament te hebben toebedeeld. Bekend is dat veel 
meer	muziekliefhebbers	deze	stap	hebben	gezet.	Zij	geven	er	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	bijzonder	dankbaar.	Het	Fonds	hoopt	dat	steeds	meer	muziekliefhebbers	
beseffen	dat	alleen	dankzij	ondersteuning	door	schenkingen	en	legaten	van	muziekliefheb-
bers de door hen gekoesterde muzikale tradities kunnen worden doorgegeven. 

Gespiegeld	aan	de	marmeren	plaquette	waarop	de	oprichters	van	het	gebouw	worden	geëerd,	
ziet men in de oude hoofdentree een kleurig stenen tableau, dat op bescheiden wijze de 
namen	van	muziekliefhebbers	die	het	gebouw	in	hun	testament	benoemen	zichtbaar	maakt.	
Voor vermelding is een erfstelling van minimaal € 50.000 aan de orde, overeenkomstig de 
vermelding van de Kringleden bij de Spiegelzaal. In 2017 werden verschillende activiteiten 
ontwikkeld in het kader van De Toegift. Zo werden aangeslotenen genodigd aanwezig te zijn 
bij besloten repetities in de Grote en de Kleine Zaal, bij educatieve voorstellingen en bij de 
viering van de verjaardag van de Kleine Zaal.

Om	de	aandacht	te	vestigen	op	deze	manier	van	ondersteuning	werden	op	affiches	en	in	
advertenties onvergetelijke muzikale momenten in Het Concertgebouw in herinnering 
geroepen. De mogelijkheid dergelijke ervaringen door te kunnen geven door middel van 
een legaat wordt hierdoor onder de aandacht gebracht van alle bezoekers van Het Concert-
gebouw. De brochure Muziek in uw testament wordt verspreid in Het Concertgebouw en bij 
notariskantoren.	Daarnaast	verschenen	advertenties	van	het	Fonds	in	notariële	vakbladen.

De aanhoudende ondersteuning van de BankGiro Loterij is van grote betekenis voor het 
Fonds. Het maakt dat het Fonds de afgelopen vijftien jaar voldoende kan bijdragen aan de 
noodzakelijke en – door het kwetsbare karakter van het monument – zeer kostbare 
renovaties van de NV. In 2017 werd opnieuw een aanvraag gedaan voor de verdere verduur-
zaming van het gebouw en de heropening van de oude hoofdentree aan de Van Baerlestraat. 
De BankGiro Loterij besloot tot een nieuwe periode van ondersteuning van vijf jaar. De 
bestuurders van gebouw en het Fonds zijn intens dankbaar voor de duurzame en genereuze 
ondersteuning vanuit de loterij. 

Dhafer Youssef (Ud), een swingend optreden 
tijdens het 6e Dividendconcert 11 oktober 2017 © Karen Kaper12



Streaming

Draagvlak

Ambassadeurs voor 
Het Concertgebouw Fonds

Platform Notariaat 

Platform 
Vermogensversterking 

Interne slagkracht zorgt voor 
versteviging draagvlak

In het verslagjaar ontving het Fonds € 1.749.133 ondersteuning van de BankGiro Loterij, 
waarvan	een	belangrijk	deel	afkomstig	uit	geoormerkt	werven.	
 
Dankzij de BankGiro Loterij kon Het Concertgebouw in 2013 ter gelegenheid van zijn 
125-jarig jubileum de noodzakelijke infrastructuur voor livestreaming aanleggen. Ook de 
huurders van het gebouw, waaronder het Koninklijk Concertgebouworkest, maken graag 
gebruik van de streamingfaciliteiten en de camera’s die geschikt zijn voor tv-opnames. 
Op deze manier wordt een veel grotere groep in de gelegenheid gesteld te genieten van 
de muziek die in Het Concertgebouw klinkt. In 2017 werden elf concerten uit de Eigen 
Programmering en twaalf concerten van huurders vanuit Het Concertgebouw gestreamd.  

Door geoormerkt werven mocht het Fonds over het verslagjaar een belangrijke extra 
bijdrage ontvangen van € 1.249.133. De wetenschap dat duizenden deelnemers van de 
loterij op die manier Het Concertgebouw versterken is voor ons een extra stimulans 
tegemoet te komen aan de verwachtingen van een breed 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 tot de groep van 
culturele begunstigden van de BankGiro Loterij te mogen behoren.

Afgelopen jaren heeft Het Platform, onder leiding van mr. Hans Borren en samengesteld uit 
notarissen werkzaam in een familierechtelijke praktijk, intensief meegedacht over manieren 
waarop een nalatenschapsprogramma kan worden ontwikkeld. Het Fonds prijst zich bijzonder 
gelukkig met de ondersteuning vanuit deze beroepsgroep die een belangrijke rol speelt bij 
de ontwikkeling van De Toegift. In het verslagjaar nam Bas Boeser afscheid van Het Platform. 
De samenstelling van Het Platform wordt vermeld op pagina 45.

Tijdens het verslagjaar werd een nieuw gezelschap van Ambassadeurs in het leven 
geroepen dat wil assisteren bij het vroegtijdig signaleren van mogelijkheden op het gebied 
van vermogensversterking vanuit particuliere vermogens. De samenstelling van het 
gezelschap	Ambassadeurs	is	gevarieerd	waarbij	expertise	op	het	gebied	van	fiscaliteit,	
trust, familiefondsen en estate-planning een rol spelen. Het bestuur is verheugd dat 
professor mr. Hans Stubbé de rol van voorzitter op zich heeft genomen. Het Platform 
beoogt een vijftiental gespecialiseerde leden te verenigen. 
De samenstelling van Het Platform wordt vermeld op pagina 45.

Het bestuur ziet tot zijn vreugde dat de wortels van het Fonds elk jaar steviger in de grond 
staan. Het aantal begunstigers – Kringleden, Jubileumaandeelhouders, aangeslotenen bij het 
nalatenschapsprogramma	en	kamermuziekliefhebbers	die	het	Fonds	voor	de	Kleine	Zaal	
begunstigen	–	groeide	in	een	aantal	jaar	van	negentig	naar	ruim	elfhonderd.	De	bijdragen	
verbonden	aan	deze	particuliere	betrokkenheid	variëren	van	tien	euro	tot	schenkingen	van	
boven een miljoen. Door het ontwikkelen van nieuwe initiatieven op het gebied van 
fondsenwerving weet het Fonds de particuliere betrokkenheid steeds te versterken en de 
private traditie, zo eigen aan Het Concertgebouw, op een hedendaagse en positieve wijze 
voort te zetten.

Het bestuur heeft het volle vertrouwen dat de door Jolien Schuerveld Schrijver ingeslagen 
weg, die gekenmerkt wordt door het op een zo persoonlijk mogelijke wijze verbinden van 
muziekliefhebbers	aan	Het	Concertgebouw,	van	duurzame	betekenis	is	voor	de	toekomst	
van Het Concertgebouw. De periode van tien jaar sinds Jolien de verantwoordelijkheid 
draagt voor de ontwikkeling van het Fonds laat een ononderbroken lijn van positieve 
resultaten zien. Hoog gewaardeerd wordt de enorme inzet van Britt Hendriks voor het 
Fonds en zijn Kringleden. Een woord van dank past Floor de Wit, zij biedt ondersteuning bij 
het	voorbereiden	van	aanvragen	bij	institutionele	fondsen.	Yanno	Hooft	Graafland	legde	
zich toe op de relatie met de Aandeelhouders door hen persoonlijk te interviewen. Paula van 
den Bosch verleende Aandeelhouders, begunstigers van het Fonds voor de Kleine Zaal en 
muziekliefhebbers	die	zich	aansloten	bij	De Toegift de best denkbare service. Samen maken 
zij het Fonds tot het succes dat het momenteel is. 

1.6.  Communicatie

1.7.  Klachtenprocedure

1.8.  Fiscale aspecten van 
schenken en nalaten aan 

Het Concertgebouw Fonds
Schenken

Nalaten

Het Fonds streeft altijd naar een zo persoonlijk mogelijke communicatie met degenen die 
interesse hebben in de activiteiten van het Fonds.

Door middel van correspondentie en uitnodigingen voor ontvangsten en geselecteerde 
concerten onderhouden bestuur, directie en 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 die het Fonds uitgeeft. 
Kringleden die de activiteiten op het gebied van muziekeducatie ondersteunen, worden op 
de hoogte gehouden van de projecten van de afdeling Educatie van Het Concertgebouw. 
Zij hebben de mogelijkheid de educatieprojecten bij te wonen.

In voorkomende gevallen kunnen begunstigers worden geïnformeerd over de voortgang 
en resultaten van projecten ten behoeve waarvan zij het Fonds hebben begunstigd. Dit 
geldt met name voor de bijdragen die aan het Fonds worden geschonken door particuliere 
fondsen.

De leden van de Bach, Mahler en Brahms Kringen wordt de mogelijkheid geboden hun 
betrokkenheid bij het Fonds kenbaar te maken door middel van naamsvermeldingen in het 
gebouw op een 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 kunnen anderen inspireren toe te treden tot de 
gelederen	van	het	Fonds.	Sinds	twee	jaar	kunnen	ook	de	namen	van	muziekliefhebbers	
worden vermeld die Het Concertgebouw door middel van een legaat een veilige toekomst 
hebben gegeven. Het eretableau is in de oude hoofdentree, aan de Museumpleinzijde van 
het gebouw, gespiegeld aan de plaquette waarop de oprichters van het gebouw worden 
herdacht.

De Oprichter- en Jubileumaandeelhouders worden opgeroepen voor de jaarlijkse Aandeel-
houdersvergadering en ontvangen een Muzikaal Dividend in de vorm van uitnodigingen 
voor verschillende besloten concerten. Het Fonds is verantwoordelijk voor de uitkering van 
het Muzikaal Dividend aan de Aandeelhouders en beheert ook het Aandeelhoudersregister.

Alle begunstigers – BankGiro Loterij, particuliere fondsen, Kringleden, Aandeelhouders, 
aangeslotenen bij De Toegift en begunstigers van het Fonds voor de Kleine Zaal – ontvangen 
het jaarverslag van Het Concertgebouw Fonds.

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

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

Er zijn verschillende manieren waarop particulieren aan het Fonds vermogen kunnen nalaten: 
een bedrag in geld, een percentage van de nalatenschap of een vermogen onder voorbehoud 
van levenslang vruchtgebruik. Het is ook mogelijk de Stichting Het Concertgebouw Fonds 
tot erfgenaam te benoemen, al dan niet onder speciale voorwaarden, zoals het doen 
uitkeren van legaten aan derden.
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Geefwet

Vermogen dat wordt overgedragen onder voorbehoud van vruchtgebruik biedt de schenker 
levenslang een gegarandeerd inkomen terwijl 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.

Het Fonds is aangemerkt als Culturele Instelling en heeft de ANBI-status. Particuliere 
schenkers kunnen hierdoor 25% extra giftenaftrek krijgen tot maximaal 5.000 euro per jaar. 
De schenking tot 5.000 euro mag voor 125% in mindering worden gebracht op de inkomsten-
belasting. Dat betekent 1.250 euro extra aftrek.

16
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voor een volledig uitverkochte zaal © Milagro Elstak



2. ACTIVITEITEN IN CIJFERS

2.1.  Kerngetallen

2.2.  Besteding van de middelen 
en besluitvorming

In 2017 is, na aftrek van kosten, een bedrag van € 4.021.722 (2016: € 5.362.459) beschikbaar 
gekomen.

Hiervan is € 1.693.942 (2016: € 1.889.623) bestemd voor de renovatiedoelstelling, € 701.913 
(2016: € 745.824) voor muziekeducatie, € 30.856 (2016: € 30.992) voor het Compositie-
opdrachtenfonds en € 40.397 (2016: € 40.529) voor TRACKS.  

In	2017	werden	voorts	de	volgende	giften	ontvangen	voor	specifieke	programmering:
€ 96.000 voor het Turning East Festival en € 85.000 voor het Fonds Popprogrammering. 
Het Fonds voor de Kleine Zaal ontving € 40.444 (2016: € 40.568) aan bijdragen. 

In het verslagjaar is € 990.967 (2016: € 2.049.940) toegevoegd aan het op een veilige 
toekomst van Het Concertgebouw gerichte endowment. Dit stamvermogen dient een 
buffer	voor	Het	Concertgebouw	te	vormen	waaruit	tot	in	lengte	van	jaren	de	benodigde	
middelen om het monument in stand te houden kunnen worden gegenereerd.  

Voor de nabije toekomst mag het Fonds uitzien naar een bedrag van € 5.304.970, zijnde de 
toegezegde giften die in de komende jaren tot uitkering komen. 

De door de NV ten behoeve van het Fonds gemaakte kosten voor fondsenwerving, 
voorlichting, administratie en organisatie worden niet aan het Fonds doorbelast. Een 
belangrijke uitzondering daarop vormen de concertkaarten. Het Fonds koopt de concert-
kaarten	ten	behoeve	van	donateurs	en	relaties	in	bij	de	NV	voor	de	reguliere	prijs.	Notariële	
kosten,	de	kosten	voor	de	jaarlijkse	accountantscontrole,	een	deel	van	de	secretariële	
kosten, de jaarlijks verschuldigde bijdrage aan de Kamer van Koophandel, alsmede de 
lasten voortvloeiende uit het CBF-Keur voor Goede Doelen komen eveneens voor eigen 
rekening van het Fonds. Over alle kosten die door het Fonds worden gemaakt, wordt in 
het verslag van het Fonds verantwoording afgelegd. De jaarrekeningen van het Fonds en 
Het Concertgebouw NV worden gepubliceerd via concertgebouw.nl.

Het resultaat van de baten uit eigen fondsenwerving correspondeerde in 2017 geheel met 
de begroting. Het resultaat van de baten van de loterijorganisaties kwam in 2017 ver boven 
verwachting uit door de inkomsten uit geoormerkt werven. 
De kosten verbonden aan eigen fondsenwerving hielden in 2017 gelijke pas met de,  
eveneens boven begroting, verkregen opbrengsten. Tenslotte lagen ook de opbrengsten 
uit beleggingen hoger dan begroot. 

De percentages fondsenwerving op basis van lasten binnen het fonds (19,0%) en die 
inclusief gerelateerde kosten van Het Concertgebouw NV (24,3%), bedragen in 2017 
exclusief de opbrengst en de kosten van geoormerkt werven respectievelijk 5,3% (2016: 
1,9%) en 12,8% (2016: 6,2%).
 
In 2017 deed de NV een kleiner beroep op het fonds dan voorzien en begroot. Het Concert-
gebouw NV heeft minder opgevraagd vanwege vertraging van het project hoofdentree. 
Daarnaast vielen de kosten van de educatieprojecten en de Digitale Leerlijn in werkelijkheid 
lager uit dan begroot. In totaal werd 72% van de voor 2017 begrootte bijdragen aan 
Het Concertgebouw besteed.  Het overige deel kon worden toegevoegd aan de bestem-
mingsfondsen. 

Over de besteding van de door het Fonds geworven middelen beslist het bestuur 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 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 de NV. Impactvolle en grootschalige projecten 
worden beschreven in een projectplan waarin onder andere doelen, relevantie, beoogde 

2.3.  Gerealiseerde renovatieprojecten
Verlichting Grote Zaal 

Onderzoek naar heropening 
oude hoofdentree

Schilderbeurt voorgevel 
Het Concertgebouw

Plafond Grote Zaal

2.4.  Het Groene Concertgebouw

resultaten en bemensing omschreven staan. Op basis van het projectplan, dat vergezeld 
gaat	van	een	financiële	paragraaf	waarin	een	prognose	van	de	financieringsbehoefte	
alsmede de risico’s wordt 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 haal-
baarheid 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 resultaten 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.

Steeds vaker willen concertorganisatoren aangepast theaterlicht tijdens hun concerten 
gebruiken	om	hiermee	een	bepaalde	sfeer	in	de	Grote	Zaal	te	creëren.	Tijdens	evenementen	
is eveneens behoefte aan feestelijke verlichting. Dit bracht de directie van de NV ertoe te 
onderzoeken op welke manier de veranderende wensen kunnen worden ingewilligd, zonder 
afbreuk	te	doen	aan	de	grandeur	van	de	Grote	Zaal.	
Nadat in 2016 een testopstelling in een loods was gebouwd, werden in 2017 verschillende 
testen in de Grote Zaal uitgevoerd. In het najaar werd gestart met de installatie van de 
nieuwe ledverlichting die niet zichtbaar mocht zijn voor het publiek. Vanaf februari 2018 
wordt het nieuwe lichtplan daadwerkelijk gebruikt. Dit project is mede tot stand gekomen 
dankzij de genereuze bijdrage van de BankGiro Loterij. 

Het Concertgebouw wil graag zo toegankelijk mogelijk zijn. Het heropenen van de oude 
hoofdentree, aan de Van Baerlestraat, is een droom die dankzij de nieuwe toezegging 
van de BankGiro Loterij de komende tijd in vervulling kan gaan. Met handhaving van de 
bestaande hoofdentree aan de De Lairessestraat wordt daarnaast vanaf 2019 de oude 
hoofdentree weer in gebruik genomen. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: 
Het Concertgebouw is weer toegankelijk vanaf het Museumplein en de bezoekersstromen 
worden zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van het gebouw, beter gespreid. In 2017 
werden de eerste studies verricht naar de consequenties van de heropening van de oude 
hoofdentree gedurende de dag en bij de in- en uitloop van concerten.  

Tijdens de zomerperiode werd de voorgevel opnieuw geschilderd. Het resultaat straalt 
de bezoekers van het Museumplein dagelijks tegemoet.  

In maart 2017 werd plafond van de Grote Zaal geïnspecteerd ter bepaling van het juiste 
moment voor de grote schilderbeurt. Uit deze inspectie bleek dat het plafond zich in een 
uitstekende staat van onderhoud bevond. Toch werd in mei een dancefeest in de Grote Zaal 
voortijdig	beëindigd	omdat	gruis	uit	het	plafond	naar	beneden	dwarrelde.	Een	losgekomen	
sierlijst bleek de veroorzaker. Alle sierlijsten van het plafond zijn nagelopen en – voor de 
zekerheid – met extra schroeven vastgezet om mogelijke herhaling te voorkomen. Besloten 
is de belastingnormen die worden gehanteerd bij evenementen (nog) verder aan te scherpen. 
Dit om het risico dat het gebouw zou kunnen worden beschadigd optimaal te beperken.

In het kader van het meerjarenproject het Groene Concertgebouw werden – met onder-
steuning 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 met 20% in vijf jaar. 
 
 Gerelateerd aan de nulmeting in 2012 werd een CO2-besparing gerealiseerd van 19%.  
	 De	besparing	in	euro’s	bedraagt	ruim	30%,	mede	door	een	financieel	aantrekkelijk	
 en  volledig groen energiecontract. Het elektriciteitsverbruik is met 21,5% gedaald. 
 Het gasverbruik is in 2017 ten opzichte van 2012 met 6% gedaald. 
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2.5.  Muziekeducatie 
Kwaliteit hoog in het vaandel

Meedoen!

De schooldeur

Primair onderwijs

In 2017 werden de volgende stappen gezet: 
• Energiereductie door wijzigingen in de klimaatinstallatie.
 De ventilatoren en motoren van de luchtbehandelingsinstallaties van de Grote Zaal  
 werden vervangen door meer energiezuinige ventilatoren en motoren. 
•	 Door	optimalisatie	van	het	gebouwbeheerssysteem	(PRIVA)	kan	nu	effectiever	worden		
 ingesteld hoe laat de verlichting bijvoorbeeld aan of uit moet gaan of wanneer de  
 klimaat koeling van start gaat. In een instituut waar het programma elke dag anders is  
 speelt het exact afstellen een cruciale rol bij het streven te besparen op energie. 
• In alle foyers is bij de bar een bruiswaterinstallatie aangebracht. Hierdoor worden  
	 minder	milieubelastende	flessen	gebruikt.
• Op verschillende plaatsen in het gebouw, ook in de Artiestenfoyer en op de kantoren, 
	 wordt	het	afval	efficiënter	gescheiden.	
•	 In	de	tuin	van	het	kantoorpand	is	een	moestuin	gecreëerd,	waar	biologische	groenten		
 en kruiden worden geteeld die gebruikt worden in de keukens van Het Concertgebouw.
• In het verslagjaar verkreeg Het Concertgebouw als eerste concertzaal in Nederland het  
	 BREEAM-NL	in	Use-certificaat.	Met	dit	instrument	kunnen	duurzaamheidsprestaties		
 worden beoordeeld en gemeten. Er wordt bij de beoordeling gelet op drie onderdelen:  
 het gebouw, het beheer en het gebruik. Deze drie onderdelen worden beoordeeld op  
	 negen	verschillende	duurzaamheidscategorieën:	management,	gezondheid,	energie,		
 transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling. 

Het Concertgebouw wil ieders leven verrijken met muziek, jong en oud. De saamhorigheid 
die ontstaat als honderden leerlingen actief bezig zijn met muziek, of luisteren naar een orkest 
in de Grote Zaal, is onbeschrijfelijk. Vanuit deze gedachte organiseert Het Concertgebouw 
educatieve projecten voor het primair en voortgezet onderwijs. We willen elk kind de kans 
geven om gedurende zijn schooltijd de magie van muziek te ervaren door te luisteren en 
mee te doen. Het Concertgebouw zet hier graag uitgebreide faciliteiten, expertise en 
contacten met de uitvoerende orkesten, ensembles en musici voor in. 
Uitgangspunt is dat Het Concertgebouw leerlingen onder de meest optimale omstandig-
heden, het liefst in de concertzaal, kennis wil laten maken met de wereld van klassieke 
muziek, jazz en wereldmuziek. Dit zorgt ervoor dat ze uiteindelijk als volwassenen, op basis 
van ervaring, bewust kunnen kiezen of ze van ons concertaanbod gebruik willen maken. 
Kwaliteit staat hierbij hoog in het vaandel. De focus van ons muziekeducatieprogramma ligt 
bij het primair onderwijs. 

Voor al onze muziekeducatieprojecten geldt dat actieve participatie voorop staat. Kinderen 
worden actief betrokken bij de voorstelling en maken er zelf ook deel van uit. Bij alle school-
voorstellingen wordt een lespakket aangeboden, om leerlingen zo goed mogelijk voor te 
bereiden op hun bezoek aan Het Concertgebouw. De interactie die hierdoor in de klassen 
ontstaat, zorgt ook voor sociale cohesie.

De schooldeur als toegangsdeur tot Het Concertgebouw is daarnaast een belangrijk 
uitgangspunt. Zo bereiken we alle kinderen, ongeacht sociale of culturele achtergrond. In 
het	kalenderjaar	2017	hebben	18.788,	(2016:	19.799)	leerlingen,	afkomstig	uit	het	primair	
(15.071) en het voortgezet onderwijs (3.717), deelgenomen aan onze educatieprojecten via 
school. De kinderen komen uit heel Nederland, 50% van de scholen bevindt zich buiten 
Amsterdam. Daarnaast bezochten duizenden kinderen onze kinderconcerten en bereikten 
we met ons binnenschoolse programma ruim 900 leerkrachten op 121 scholen. Tot slot ging 
het digitale muziekeducatieprogramma Kazoo samen met 123 Zing. Hierdoor kan onze 
ambitie om zoveel mogelijk kinderen aan te raken met het wonder van muziek, in dit geval 
via de digitale schooldeur, versterkt en versneld worden gerealiseerd. Eind 2017 werkten 
meer dan 900 scholen met groot plezier met het digitale muziekeducatieprogramma van 
123 Zing.    

Hieronder volgt een overzicht van de muziekeducatieprogramma’s in 2017. 

KleuterSinfonietta: Speelgoedfabriek Tokkel & Strijk, groep 1 en 2
KleuterSinfonietta: Speelgoedfabriek Tokkel & Strijk is een voorstelling voor groep 1 en 2. 
Tijdens de voorstelling maken de kinderen op speelse wijze kennis met de zes musici van het 
Amsterdam Sinfonietta, hun instrumenten en hun muziek. De kleine KleuterSinfonietta-

voorstelling Schipper mag ik overvaren? is op drie scholen voor speciaal onderwijs geweest. 
Koorzaal. Aantal schoolvoorstellingen: 14. Bereik: 1.370 leerlingen en begeleiders.

Zing met ons mee, groep 1 en 2 
In deze concerten zingen jonge kinderen met Remko Vrijdag, Fay Lovsky en andere musici 
mee. Met behulp van een lespakket met cd worden de liedjes samen met de juf of meester 
vooraf op school ingestudeerd. Op deze manier raken kinderen op jonge leeftijd al vertrouwd 
met het plezier van muziek. 
Kleine Zaal. Aantal schoolconcerten: 6. Bereik: 1.664 leerlingen en begeleiders.

Zeven sloten, groep 3 en 4
In Zeven sloten maken de leerlingen kennis met de instrumenten van Calefax: een hobo, 
klarinet, saxofoon, fagot en basklarinet. Samen worden liedjes gezongen over vriendschap, 
afscheid nemen, heimwee, verdwalen en thuiskomen. De leerlingen in de zaal participeren 
door de op school ingestudeerde liedjes mee te zingen en mee te bewegen.
Kleine Zaal. Aantal concerten: 12. Bereik: 3.459 leerlingen en begeleiders.

Het Grote Zaal Concert: Waterwerken, groep 5 en 6
Waterwerken is een muzikale belevenis voor leerlingen uit groep 5 en 6 door het Nederlands 
Philharmonisch Orkest. Op school werden de kinderen voorbereid door middel van een 
lesbrief	met	bijbehorende	film-	en	geluidsfragmenten	om	zo	hun	bijdrage	zo	goed	mogelijk	
in te studeren. Alle leerkrachten werden door middel van een docententraining voorbereid. 
Tijdens de voorstelling maakten de kinderen kennis met waterdruppel Tania Kross en 
ingenieur Willem de Vries. In dit bijzondere project, speciaal voor de kinderstem en 
symfonie-orkest geschreven, komt de kringloop van het water naar voren en leren de 
kinderen over de verschillende vormen die water kan aannemen (ijs, water, damp). 
Ook maken de leerlingen kennis met storm, in een windstrekencanon bezingen ze de 
windrichtingen en leren ze over de strijd tegen het water.
Grote Zaal. Aantal concerten: 5. Bereik: 3.246 leerlingen en begeleiders.

Peer Gynt, groep 6 en 7
Het beroemde stuk van componist Edvard Grieg staat hierbij centraal. De leerlingen 
klappen, dansen en zingen dit indrukwekkende verhaal samen met het Nederlands 
Philharmonisch Orkest. Tijdens vijf voorbereidende lessen in de klas leren de kinderen over 
muziek, ritme en maken zich de liedjes eigen.
Grote Zaal. Aantal concerten: 6. Bereik: 3.099 leerlingen. 

Proms, groep 7 en 8
Voor de groepen 7 en 8 is de voorstelling Proms ontwikkeld. Zangeres Laetitia Gerards en 
presentator Benjamin Murck zorgen samen met de musici van Camerata RCO voor een 
onvergetelijke gebeurtenis. De kinderen luisteren naar het eerste deel uit Mahlers Eerste 
symfonie en feestelijke stukken van Marquez, Brahms, Tsjaikovski, Dukas en Bernstein.
Grote Zaal. Aantal concerten: 5. Bereik: 2.665 leerlingen. 

Raad van kinderen
Het Concertgebouw heeft sinds dit jaar een eigen Raad van Kinderen, die Het Concertgebouw 
adviseert over strategische dilemma’s binnen de organisatie. Op deze manier kunnen kinderen 
meedenken over de wereld om hen heen, ontdekken besluitvormers nieuwe denkrichtingen 
en worden leraren geïnspireerd door de creatieve denkkracht van hun eigen leerlingen.
De Raad van Kinderen die Het Concertgebouw adviseert bestaat uit kinderen van groep 8a 
van basisschool Samenspel in Amsterdam-Zuidoost. Zij kregen het volgende dilemma 
voorgeschoteld: ‘Hoe zorgen we ervoor dat iedereen een keer Het Concertgebouw bezoekt en 
dat klassieke muziek belangrijk blijft?’ De adviezen die hieruit voortkwamen, waren origineel 
en verrassend. Zo gaat Het Concertgebouw kijken of ze binnenkort rap of hiphop kunnen 
programmeren en worden nieuwe communicatiekanalen ingezet.
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Muziekeducatieproject KleuterSinfonietta: Speelgoedfabriek Tokkel & Strijk
voor kinderen van 4 en 5 jaar in de Koorzaal © Ronald Knapp



Voortgezet onderwijs

Voor bijzondere gasten: 
In de maneschijn

Koninklijk Concertgebouw 
Concours 2017

Lunchconcert met voorbereidende workshops, voor onderbouw vmbo/havo/vwo
De leerlingen worden vertrouwd gemaakt met het repertoire dat tijdens het lunchconcert 
wordt uitgevoerd. Tijdens de workshop gaan ze met een uitgebreid instrumentarium zelf aan 
de slag om de muzikale bouwstenen uit het concert te vertalen naar een eigen compositie. 
In aansluiting op de workshop bezoeken de leerlingen het lunchconcert in de Grote of 
Kleine Zaal.
Aantal workshops: 20. Bereik: 577 leerlingen. 
 
On stage and backstage, voor bovenbouw havo/vwo
Tijdens dit project wonen de leerlingen een repetitie van het Koninklijk Concertgebouworkest 
bij 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 gespeeld 
wordt tijdens de repetitie.
Aantal bezoeken: 39. Bereik : 1.445 leerlingen.

Workshop met openbare repetitie of concert, voor bovenbouw havo/vwo
Tijdens de workshops experimenteren de leerlingen met de muzikale bouwstenen van
een compositie die ze tijdens de repetitie of het concert horen. Ze maken gebruik van 
instrumenten van Het Concertgebouw of spelen op eigen instrumenten. In aansluiting 
op de workshop bezoeken ze een repetitie of het avondconcert.
Aantal workshops: 20. Bereik: 609 leerlingen.

Orkestival
Ook dit jaar vond het jaarlijkse Orkestival weer plaats. Orkesten van gymnasia uit het hele 
land namen deel.
Aantal concerten: 1. Bereik: 741 leerlingen, hun begeleiders en bezoekers.

Een nieuwe editie van onze samenwerking met Cordaan en andere zorginstellingen. 
Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking kwamen naar een speciaal 
ontwikkeld programma in de Koorzaal. 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 iets meer zin in muziek maken. In de maneschijn werd 
gespeeld door vijf topmusici uit het Nederlands Philharmonisch Orkest. Noten van Bach en 
Britten tot de mooie muziek uit Amélie, allerlei deuntjes vormen samen een vrolijk verhaal 
voor een bijzondere groep gasten.
Koorzaal. Bereik: 486, inclusief begeleiders.

Het Koninklijk Concertgebouw Concours heeft tot doel om een kwalitatieve ondersteuning en 
stimulans aan jong muzikaal talent te bieden. Muziek maken door het bespelen van een 
instrument is belangrijk, het stimuleert onder meer de ontwikkeling van de hersenen van 
kinderen. Kinderen die een instrument bespelen ontwikkelen daarnaast hun vaardigheden op 
het gebied van concentratie en discipline. Het Concertgebouw wil jong muzikaal talent op een 
laagdrempelige manier een podium bieden en laten delen in de enorme muzikale rijkdom en 
expertise die in het gebouw aanwezig is. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen die van huis uit 
minder gestimuleerd worden, de mogelijkheid krijgen om hun talent verder te ontwikkelen. 
Muzikaal talent is iets wat gekoesterd en gestimuleerd moet worden.

Voor het Koninklijk Concertgebouw Concours 2017 meldden 68 solisten zich aan middels het 
insturen	van	een	YouTube-filmpje.	De	aanmeldingen	kwamen	uit	negen	verschillende	provincies	
en er verschenen vijftien verschillende instrumenten op het podium. De meeste aanmeldingen 
waren voor piano en viool. Verder speelden de kinderen harp, contrabas, saxofoon, drums, 
altviool,	klarinet,	trombone,	hoorn,	cello,	dwarsfluit,	hobo	en	werd	er	gezongen.	Alle	finalisten	
kregen een masterclass podiumpresentatie, die werd gegeven door tenor Matthijs van der 
Heide. Daarnaast werden alle deelnemers uitgenodigd voor een workshopdag. Deze workshop 
was een kennismakingsdag met Het Koninklijk Concertgebouw bestaande uit een meet-and-
greet met jurylid Lisa Jacobs, een rondleiding door het gebouw, een workshop waarin samen 
werd gemusiceerd en een eindpresentatie voor familie. Voor de workshops waren twee 
arrangementen geschreven voor de bezetting die deze dag werd verwacht, namelijk van 
de Vocalise	van	Rachmaninoff	en	de	Hongaarse dans nr. 5 van Brahms. De deelnemers kregen 
een aantal weken van tevoren een muziekpartij toegestuurd om in te studeren. 
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Een aantal reacties van de deelnemers aan het Koninklijk Concertgebouw Concours:

Daniël de Putter, 11 jaar, accordeon:
Ik vond de rondleiding het leukste van allemaal, maar alles was erg leuk! Volgend jaar wil ik, 
indien mogelijk, graag weer van de partij zijn. Ik zou het geweldig vinden om eens op het podium 
van de Grote Zaal te spelen. Maar ja, er moet natuurlijk wel wat te wensen blijven en het moet 
ook in te passen zijn. Hartelijk dank voor de topdag die jullie boden. Het was werkelijk super!

Olivier Pontus, 11 jaar, viool:
Ik vond alles heel erg leuk, de rondleiding, de ontmoeting met Lisa Jacobs, ze speelt zo mooi! 
En nog wel mijn lievelingsstuk! Het eten was ook erg lekker en samen muziek maken met 
anderen, ik zou het heel leuk vinden om met alle andere instrumenten in een orkest te spelen. 
Als ik kan, vind ik het leuk om volgend jaar weer mee te doen!

Lilian Touray, 9 jaar, cello:
Ik vond de workshopdag erg leuk, want ik heb daar veel andere kinderen ontmoet die een 
instrument spelen. En ik vond het erg leuk om met andere kinderen muziek te maken.
Ik vond het het leukst om te spelen in de Kleine Zaal, want ik ben wel ooit in Het Concertgebouw 
geweest voor een concert, maar nu zat ik zelf in Het Concertgebouw te spelen!

In 2017 werd de jonge pianist Radu Ratering (10 jaar) unaniem uitgeroepen tot winnaar van 
het	concours.	De	jury	noemt	Radu	een	ongelooflijk	talent	met	een	volwassen	vertelkracht.
De jury van het Koninklijk Concertgebouw Concours bestond uit Jan Willem de Vriend 
(dirigent), Lisa Jacobs (viool), Thomas Beier (piano), Raaf Hekkema (saxofoon) en Gideon 
den Herder (cello).
Het Koninklijk Concertgebouw Concours blijkt geslaagd in zijn opzet, getuige de ontwikkeling 
en	het	succes	van	de	winnaars	van	eerdere	edities:	Lucie	Horsch	(blokfluit),	Prawira	Pijlo	
(gitaar), Lisa Roth (zang), Carter Muller (piano), Aidan Mikdad (piano), Nikola Meeuwsen 
(piano), Reinier Wink (cello) en Anna Kuvshinov (piano).
Het Koninklijk Concertgebouw Concours is een initiatief van, en wordt vanaf de start in 2009 
mogelijk gemaakt door, de VandenBroek Foundation. 

Ook in 2017 heeft Het Concertgebouw familieconcerten georganiseerd. Nieuw zijn de 
concerten in de Grote Zaal op zondagochtend: de klassieker Midzomernachtsdroom en een 
heus Halloweenconcert. Ook Zing mee voor de Sint was weer in de programmering vertegen-
woordigd. De kerstvoorstelling Winterfeest werd voor het eerst tijdens vier dagen in de 
kerstvakantie geprogrammeerd. Fuse en Maestro-winnares Maartje van de Wetering maakten 
een ontroerend familieprogramma waarbij ook twee acrobaten hun kunsten vertoonden. 
Bereik via reguliere kaartverkoop: 13.671.

De cursussen rondom de residency van Bernard Haitink waren weer een groot succes. 
De verdieping ter aanvulling op het concert voorziet in een grote behoefte.
Bereik: 2.295 deelnemers.

Het Concertgebouw nam enkele jaren geleden het initiatief tot het ontwikkelen van een 
digitale leerlijn voor muziek: Kazoo. Het beoogde doel was: alle kinderen in Nederland, ook 
degenen die niet in de gelegenheid zijn muziekles te nemen, in staat stellen via de school-
deur kennis te laten maken met muziek en daar ook serieus onderricht in te krijgen. Dankzij 
de genereuze bijdragen van verschillende fondsen, met name het Gieskes-Strijbis Fonds, 
werd in samenwerking met uitgeverij Blink de ontwikkeling opgestart. 
Begin 2017 bleek, tot grote teleurstelling van directie en medewerkers van Het Concertgebouw 
en de participerende fondsen, dat het voor de Blink, gezien de snelle marktontwikkelingen, 
een onverantwoorde keuze zou zijn de ontwikkeling door te zetten. Besloten werd tot een 
bundeling van de krachten met de succesvolle educatieve uitgeverij van 123 Zing.
Kazoo is in overleg met de betrokken fondsen in het voorjaar van 2017 opgegaan in 123 Zing. 
De voor Kazoo ontwikkelde lessen worden sindsdien aangeboden via het 123 Zing-platform. 
Het Concertgebouw draagt bij aan het versneld op de markt brengen van de digitale 
muziekeducatiemethode van 123 Zing, die overigens zeker niet alleen bestaat uit zingen! 
Het gebouw zet met inhoudelijke expertise kracht bij ter versterking van de leerlijn. Op 
deze wijze hoopt Het Concertgebouw bij te dragen aan de muzikale toekomst van zoveel 

Familieconcerten

Volwasseneducatie 

Digitale Muziekeducatie



Concertgebouw Diner 19 september 2017: het Radio Filharmonisch Orkest 
en het Groot Omroepkoor ontvangen de Concertgebouw Prijs © Ronald Knapp



2.6.  Activiteiten voor Begunstigers

Muziekreis 2017: Kringleden luisteren naar 

Gus Christie, Executive Chairman van het 

Glyndebourne operafestival en kleinzoon van 

de festivaloprichters © Jan Verstijnen

mogelijk basisschoolkinderen. In december 2017 werkten bijna 1.000 scholen met deze 
nieuwe digitale vorm van muziekeducatie en beschikten nog eens 900 scholen over het 
proeflessenpakket.	
 
Aan de realisatie van de digitale leerlijn muziek werd sinds 2015 door de volgende fondsen 
bijgedragen: de Freek en Hella de Jonge Stichting (mede-initiatiefnemer), Gieskes-Strijbis 
Fonds, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds 21, de VandenEnde Foundation,  
Prinsenhaven Fonds, Bredius Fonds, Sayers Fonds, Willem Gehrels Muziek Fonds, Fonds 
Henri Fock, Stichting De Weille Ogier en Het Concertgebouw Fonds. Het vervolgtraject met 
123 Zing werd door het merendeel van bovengenoemde fondsen ondersteund. 

10 januari – Nieuwjaarsborrel en concert; Kringleden
Academy of St Martin in the Fields, Joshua Bell - viool/leiding.

26 januari – Educatieproject Waterwerken; Aandeelhouders, 
Begunstigers Fonds Kleine Zaal, De Toegift en de bij het Fonds betrokken Fondsen
Het Fonds biedt Begunstigers met regelmaat de gelegenheid een educatieproject van 
Het Concertgebouw bij te wonen. Dit keer betrof het Waterwerken, een educatieproject 
voor groep 5 en 6. Onder leiding van Tania Kross, andere professionele solisten en het 
Nederlands Philharmonisch Orkest zingen achthonderd kinderen tegelijk in de Grote Zaal.

7 februari – Concert; Kringleden
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Mariss Jansons.

2 maart – Concert; Kringleden
Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Sir John Eliot Gardiner.

14 maart – Informatiebijeenkomst en Middagconcert; 
Begunstigers Fonds Kleine Zaal en De Toegift
Onze Begunstigers werden tijdens deze bijeenkomst op de hoogte gebracht van de stand 
van zaken op het gebied van erfrecht door mr. Saskia Laseur, als notaris verbonden aan 
Van Doorne te Amsterdam. 
Concert van het Navarra Kwartet.

15 maart – Korte rondleiding, ontvangst in Koninklijke Ontvangkamer en concert; 
BankGiro Loterij VIPs
John Malkovich - Just Call Me God.

16 maart – Educatieproject Deze Vuist; Kringleden
Deze Vuist is een educatieproject voor kinderen in groep 1 en 2. Onder leiding van pianist 
Cor Bakker zingen Fay Lovsky en acteur Remko Vrijdag met de zaal bekende liedjes van 
Harry Bannink.

31 maart – Concert; Kringleden en Vervolgschenkers 
Pianist en componist Rembrandt Frerichs viert in deze TRACKS honderd jaar De Stijl, 
en doet dat met een ode aan Piet Mondriaan. TRACKS brengt de beste klassieke ‘tracks’, 
theater en verhalen samen in de intieme Kleine Zaal.

5 april – Besloten repetitie; Kringleden, Vervolgschenkers, 
Begunstigers Fonds Kleine Zaal en De Toegift
Amsterdam Baroque Orchestra & Choir onder leiding van Ton Koopman.

5 april – Concert; Kringleden
Amsterdam Baroque Orchestra & Choir onder leiding van Ton Koopman.

12 mei – Verjaardagsconcert Kleine Zaal; Kringleden, Alumni Kringleden, 
Begunstigers Fonds Kleine Zaal en De Toegift
Borodin Kwartet.

14 mei – Kinderconcert Magic Piano; Aandeelhouders, 
Begunstigers Fonds Kleine Zaal en De Toegift
The Magic Piano is een project van Lang Lang, in Nederland live gespeeld door 
Charlie Bo Meijering.

31 mei - 3 juni – Muziekreis; Kringleden reizen naar Londen en Glyndebourne

8 juni – Concert; Kringleden
Sächsische Staatskapelle Dresden onder leiding van Daniel Harding.

22 juni – Algemene Vergadering van Aandeelhouders

25 juni – Finale Het Koninklijk Concertgebouw Concours; 
Kringleden en Oprichteraandeelhouders

8 augustus – Korte rondleiding, ontvangst in Koninklijke Ontvangkamer en concert; 
BankGiro Loterij VIP’s
Münchner Symphoniker onder leiding van Andreas Schüller.

11 september – Rondleiding en borrel voor Vervolgschenkers
Rondleiding achter de schermen van Het Concertgebouw.

19 september – Het Concertgebouw Diner; Kringleden
Uitreiking van de Concertgebouw Prijs aan het Radio Filharmonisch Orkest en het 
Groot Omroepkoor door Bernard Haitink. Ook werd de Young Talent Award aan 
Aidan Mikdad uitgereikt tijdens een avondvullend programma met diner in de Grote Zaal. 
Naast optredens van beide laureaten trad ook Giovanca op.

3 oktober – Middagconcert; Begunstigers van Het Concertgebouw Fonds  
Nino Gvetadze - piano

11 oktober – 6e Dividendconcert voor Aandeelhouders
Charlie Bo Meijering - piano
Rombout	Stoffers	-	percussie	
300 kinderen uit groep 4 t/m 8
Dhafer Youssef Band - Ud
Radio Filharmonisch Orkest 
Ariane Maktiah - dirigent
Noa Wildschut - viool

2928



12 oktober – Concert; Kringleden
Boedapest Festival Orkest onder leiding van Iván Fischer. 

7 november – Korte rondleiding, ontvangst in Koninklijke Ontvangkamer en concert; 
BankGiro Loterij VIP’s
Tsjechisch Nationaal Symfonie Orkest onder leiding van James Newton Howard - 
componist/dirigent.

14 november – Rondleiding en borrel voor Aandeelhouders 
die een vervolgschenking deden
Rondleiding achter de schermen van Het Concertgebouw.

15 november – Concert; Kringleden
Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Bernard Haitink.

17 november – Concert; Kringleden
Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Bernard Haitink.

21 november – Rondleiding en borrel voor nieuw toegetreden Kringleden
Rondleiding achter de schermen van Het Concertgebouw.

29 november – Lunch en Middagconcert; Oprichteraandeelhouders
Storioni Trio.

13 december – Boekpresentatie: 130 Jaar Concertgebouw, door de ogen van het publiek; 
Kringleden en Begunstigers Fonds Kleine Zaal

14 december – Concert; Kringleden
Leonidas Kavakos - viool 
Yuja Wang - piano

Arthur en Lucas Jussen achter de vleugel die in 2017 beschikbaar kwam 
en werd overgenomen door een Kringlid 30



3.3.  Fondsen op Naam

3.  SCHENKINGEN 
 EN TOEZEGGINGEN

3.1.  Nieuwe schenkingen 
en toezeggingen

Kringen

Aandeelhouders

Fonds voor de Kleine Zaal

Legaten

BankGiro Loterij

Fondsen

3.2.  Nieuwe toezeggingen
 per Kring

P. de Bruin (Turner)
Mike en Marjoleine Jansen-de Boorder  
C.P.J.M. van Houten-Merkelbach
Jeroen Rijpkema en Mayke Smits
Floor	en	Arnoud-Jan	Pennink-de	Blocq	van	Kuffeler
De Heer en Mevrouw Stubbé-Vergroesen
Roel en Sandra van Neerbos-Brinkhorst  
Jan Willem Baud en Frederike Charbon
Véronique Pauwels
Thijs en Annelies Brans-van der Straeten   
Frederik en Aleid van Beuningen-Hamming
De Weille Ogier
Rick Amado/Maurice Amado Foundation

Dolf van Gendt Kring 
Anke M.L. Bollen
Gert-Jan Meppelink en Jantine Hasselbach  
Ad en Christine Bouwmeester-van Lingen
Erik en Inge Thyssen-Laukens
De heer A.W. van Doorne 
Martijn Schreurs en Anna Kotzeva 
Yolande Appelman en Pieter A. Doevendans
Dennis de Breij en Nathalie Schutjens
Marjon Boot en Wim van der Stelt 
Christan Zantboer 
Frank en Monique Trijbels-Smeulders  
Michiel en Jiska de Haan-Jebbink
Familie Ribbink-van den Hoek  
Stan Stevens en Yolanda van Vught 
Allard en Sophie Metzelaar-Sieverts 
Triodos Foundation
Pieter Houbolt Fonds  

Vijf Kringleden wensen graag anoniem te blijven. 

In december nam een vaste bezoekster van het gebouw het initiatief tot het Kuipers-
van Dijk Fonds. Het Fonds is vernoemd naar de ouders van de schenkster. Het nieuwe Fonds 
op Naam beoogt bij te dragen aan het realiseren van muziekeducatie voor kinderen voor 
wie dat niet vanzelfsprekend is. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan kinderen die 
speciaal onderwijs volgen of kinderen die zich in een achterstandsituatie bevinden. 

Daarmee is het aantal persoonlijke Fondsen op Naam op 17 gekomen. Het bestuur is de 
initiatiefnemers van deze fondsen bijzonder dankbaar. Zij geven met een eigen Fonds vorm 
aan hun motivatie Het Concertgebouw te ondersteunen. Juist die 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 levendig houden van het klassiekemuziekrepertoire door middel van 
de totstandkoming van hedendaagse composities. In 2001 besloot een groot muzieklief-
hebber dit Fonds in het leven te roepen. Sinds de oprichting werden in totaal 57 compositie-
opdrachten verleend en uitgevoerd. De stukken beleefden wanneer mogelijk hun première 
in Het Concertgebouw. In 2017 werd in het kader van het Mahler Festival in 2020 een 
deel van het resterende vermogen aangewend voor een compositieopdracht aan Thomas 
Larcher. Larcher is in het seizoen 2019-2020 als composer in residence verbonden aan 
Het Concertgebouw.  

In 2017 ontving het Fonds 52 nieuwe toezeggingen voor de Kringen. Onderverdeeld naar de 
verschillende Kringen waren dat 21 Dolf van Gendt-leden, 21 donaties verbonden aan de 
Brahms Kring en 10 verbonden aan de Mahler Kring.  

In het verslagjaar deden 24 Jubileumaandeelhouders een vervolgschenking. Van hen 
besloten 6 tot de verwerving van een nieuw Jubileumaandeel, 9 besloten toe te treden tot 
de Kringen en eveneens 9 namen het besluit het Fonds met een periodieke schenking van 
in totaal € 5.000 te begunstigen.

Het	aantal	kamermuziekliefhebbers	dat	het	Fonds	voor	de	Kleine	Zaal	ondersteunt	was	124.	

Laura Dobbenga liet het Fonds een kwart van haar vermogen na. Daarmee wordt het 
eerder door haar in het leven geroepen Laura Dobbenga Fonds versterkt met € 208.000. 
De ontvangst van deze erfstelling krijgt beslag in 2018.  

Door het geoormerkt meespelen in de loterij mocht het Fonds over het verslagjaar 
€ 1.249.133 additionele ondersteuning in ontvangst nemen. Daarnaast besloot de loterij in 
2017 de bijdrage ten behoeve van renovatie en verduurzaming te continueren gedurende 
de komende vijf jaar. Daarmee is een bijdrage van in totaal 2.5 miljoen euro gemoeid.  

In 2017 ontving het Fonds de volgende nieuwe schenkingen van fondsen:

De Weille Ogier € 20.000  Digitale muziekeducatie 
   € 10.000  Educatie: Sofie en de mannetjes

Fonds	St.	Neven	en	Nichten	van	Zadelhoff		 €	 5.000		 Muziekeducatie	algemeen

Maurice Amado Foundation € 9.333 Muziekeducatie Amsterdam 
     
Pieter Houbolt Fonds  € 20.000 Renovatie en muziekeducatie

Institut français des Pays-Bas € 1.500 Franse programmering

VandenBroek Foundation € 31.695 Gala 10 jaar Concours

Triodos Foundation € 20.000 Muziekeducatie, Waterwerken

Gustav Mahler Kring
Yvonne Zonderop en Leen Meijaard
Sake en Alida Bosch
Aafje	en	Wim	de	Rooij
Martin en Wennie Dekker
Joost en Lia Smit-van den Brink
Tijo en Christine van Marle-Crommelin
Kuipers-van Dijk Fonds
Stichting Virtutis Opus 
VandenBroek Foundation 

Johannes Brahms Kring
Peter en Anne Marie Broers-de Laat
W.F.C. Stevens
Mevrouw M. Oudeman en de heer J. Grobben
De heer L.W.L. de Bruijn en mevrouw C.S. de Meyere  
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TRACKS Fonds
Sinds eind 2009 brengen twintig ABN AMRO-alumni 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 concertbezoek voor jongvolwas-
senen. 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 (aanvang 21.00 uur), zijn een groot succes. 
In het verslagjaar vonden tien TRACKS-concerten plaats, alle in een goed gevulde Kleine 
Zaal, met een zeer enthousiast publiek waarvan de gemiddelde leeftijd niet boven de 35 jaar 
kwam. Het Fonds telde in 2017 zestien leden.

Freek en Hella de Jonge Fonds
Dit Fonds, dat in het leven werd geroepen door cabaretier Freek de Jonge en zijn echtgenote, 
kunstenaar Hella de Jonge, is bestemd voor actieve muziekparticipatie van kinderen. Het 
Freek	en	Hella	de	Jonge	Fonds	wil	bijdragen	aan	projecten	die	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 
basisinstrumenten	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 endow-
ment. 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	
gezelschap	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 kamermuziek. Inmiddels ondersteunen circa 124 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. Het Fonds 
draagt deze naam op verzoek van de schenker. De doelstelling van het Fonds is een bijdrage 
te leveren aan de continuïteit van Het Concertgebouw.

Marion Kinderfonds
Ter ere van de tachtigste verjaardag van Marion Alberdingk Thijm-Aten werd een aantal 
jaren geleden door haar kinderen het Marion Kinderfonds opgezet. Vanuit dit Fonds worden 
periodiek schenkingen gedaan aan Het Concertgebouw Fonds en aan de Stichting Donateurs 
van het Koninklijk Concertgebouworkest. De schenking kan worden gezien als een geoor-
merkte 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. Doelstelling van het Fonds is het mogelijk maken van muziek-
educatie en het versterken van het endowment.

Frieder Weissmann Fonds
Op initiatief van kunstenares Sylvia Willink-Quiel werd het Frieder Weissmann Fonds in het 
leven geroepen, waarmee een eerbetoon aan de dirigent Weissmann (1893-1984) wordt 

Het afgelopen jaar vonden op 31 maart in de Kleine Zaal dankzij dit bijzondere Fonds de 
premières plaats van twee werken van Hauschka (Volkert Bertelmann):
Oneness 
Bezetting voor strijkkwartet en geprepareerde piano.
Uitvoerenden: Alma Kwartet en Hauschka.
Homeless 
Bezetting voor strijkkwartet.
Uitvoerenden: Alma Kwartet.

Composer in Residence Fonds 
In 2014 werd door middel van een aanzienlijke donatie, geschonken door dezelfde muziek-
liefhebber	die	ook	het	Compostitieopdrachten	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 co-commissie voor het Radio Filharmonisch Orkest, het BBC 
Symphony Orchestra en het Finnish Radio Symphony Orchestra die op 18 april 2018 in 
de NTR ZaterdagMatinee zijn wereldpremière zal beleven. Daarnaast schreef Fagerlund 
in co-commissie met het Kauniainen Music Festival en het Finnish Cultural Institute een 
strijkkwartet dat op 11 oktober 2017 in de Kleine Zaal in première is gegaan. De titel van 
dit werk, uitgevoerd door het Finse Kamus Kwartet, luidt: From the Ground. 

De	beoogde	opvolger	van	de	Fin	was	de	uit	de	Verenigde	Arabische	Emiraten	afkomstige	
en in New York woonachtige componist Mohammed Fairouz (1985). Onverwachte belemme-
ringen op het gebied van communicatie verhinderden hem helaas zijn residency. Voor het 
seizoen 2018-2019 is de Britse Tansy Davies uitgenodigd. Zij maakt haar opwachting in 
april 2018. In mei 2019 speelt het Asko|Schönberg ensemble een nieuw werk van haar in 
de Kleine Zaal. Het daaropvolgende seizoen is Thomas Larcher composer in residence. 
Hij heeft de opdracht aanvaard een werk te schrijven in het kader van het Mahler Festival 
voor de NTR ZaterdagMatinee, en een kamermuziekwerk dat in het voorjaar van 2020 op 
het programma staat.  

Een comité bestaande uit Kees Vlaardingerbroek (MCO/NTR ZaterdagMatinee), 
Fedor Teunisse (Asko|Schönberg), Sven Arne Tepl (Conservatorium van Amsterdam) en 
Aart-Jan van de Pol (Het Concertgebouw) nodigt de componisten uit voor een residency.  

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 handicap. Elk concert dat 
dankzij het Gepkeline Fonds kan worden georganiseerd, is een bevestiging van de waarde 
en de kracht die muziek kan toevoegen aan het leven. In het verslagjaar werden verschillen-
de concerten georganiseerd met het oog op juist deze doelgroepen. Het concert voor 
vluchtelingenkinderen en voor gehandicapte kinderen is daarvan een voorbeeld.

Laura Dobbenga Fonds
Het	Laura	Dobbenga	Fonds	werd	in	2010	in	het	leven	geroepen	door	groot	liefhebber	van	
muziek Laura Dobbenga. Zij noemde Het Concertgebouw ‘haar tweede huiskamer’. Om 
het plezier door te geven dat Laura zelf 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.  

Lucas Boom-Otero Fonds
Het Lucas Boom-Otero Fonds werd in 2009 gesticht ter gelegenheid van de geboorte van 
Lucas. Het Fonds beoogt kinderen kennis te laten maken met muziek, zodat zij ervoor 
kunnen kiezen om muziek een rol in hun leven te geven.
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Aiden Mikdad, winnaar Young Talent Award 2017, 
speelt tijdens het Concertgebouw Diner © Ronald Knapp

3.4.  Kringleden

Johann Sebastian Bach Kring

Gustav Mahler Kring 

gebracht en de nagedachtenis 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 handicap in staat stelt kennis te 
maken met muziek in Het Concertgebouw. De kinderen wordt met name de mogelijkheid 
aangeboden actief deel te nemen aan muziekeducatie, hetgeen in het verslagjaar 486 
kinderen (en hun begeleiders) 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 de programmeur voor 
pop en jazz mede mogelijk. 

Nel Mulder Aberson Fonds
Ter	nagedachtenis	aan	haar	moeder	stichtte	een	muziekliefhebster	in	2016	het	Nel	Mulder	
Aberson Fonds. De doelstelling van dit nieuwe Fonds luidt: het mogelijk maken en stimule-
ren 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 muziek-
praktijk is gezien de toenemende kwetsbaarheid van dit genre van wezenlijk belang voor 
Het Concertgebouw.  

De Brahms en Mahler Kringen groeiden in het verslagjaar opnieuw onverwacht snel. Een groot 
aantal Brahms Kringleden besluit een vervolg te geven aan hun betrokkenheid bij Het 
Concertgebouw door middel van een tweede of zelfs derde schenkingstermijn, terwijl veel 
Dolf van Gendt leden besluiten de stap naar deze Kring te maken. De omvang van de Brahms 
Kring overtreft daarmee die van de Mahler en Dolf van Gendt Kring. 
Ook bij de Mahler Kring zien wij tot onze grote vreugde een grote mate van loyaliteit en 
daarmee een langdurige verbondenheid met Het Concertgebouw Fonds. Tot slot besloten tien 
Jubileumaandeelhouders naast het Aandeelhouderschap het Kringlidmaatschap aan te gaan.  
 
De Kringen zijn op het moment van opmaak van dit verslag als volgt samengesteld:

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

BankGiro Loterij
Tjardus Greidanus (1890 - 1964)
F.A. Maljers en familie
Vereniging Vrienden van het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest
Jan	Kalff
Louisa van der Velden Stichting
VandenEnde Foundation
Jan en Katy Smit-Schulting
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Cor en Hans Boonstra
Cees en Inge de Bruin-Heijn
Prins Bernhard Cultuurfonds
K.F. Hein Fonds
Cees en Elise Wessels
W.A. Willemstein
Pieter Maarten Feenstra
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 
Alexander en Eva Rinnooy Kan-van der Dussen 
Thurkowfonds
Aarnout en Talitha Loudon
R.	Stoffer	en	S.J.C.	Kraal
Serge Erkens en Willemijn Neleman
Jeroen en Mariette van der Veer
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
Karel en Juliette Vuursteen 
Kommer en Josine Damen
Ed en Vivian Veenendaal-van Reigersberg Versluys 
Edward en Amanda van Kersbergen
Tex en Laura Gunning
Marjon Ornstein Fonds
Stichting Gifted Art
Hanneke en Michael Enthoven
Corrie Bleekemolen-Huijgens
Laetitia Smits van Oyen
De Grimmerschors
Gieskes-Strijbis Fonds
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
Jan en Ally 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
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Alumni Gustav Mahler Kring

Johannes Brahms Kring

Aafje	en	Wim	de	Rooij
Kuipers-van Dijk Fonds
Pieter Houbolt Fonds
Véronique Pauwels en Pierre Laubies 

Fam M. van Poecke
Freddy en Victoria Boom-Otero 
L.J. Dobbenga
Hester en Dick Verbeek
Sake en Marleen Wijma
Jos en Hetty Staatsen

V. Halberstadt
Henk Breukink en Marijke Burmann
Lex en Annemart Kloosterman-Keeman 
J.W. Meeuwis
Amsterdams Fonds voor de Kunst
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
P. de Bruin (Turner)
Peter van Laarhoven en Erwin Ringes
Jan Willem Baud en Frederike Charbon
Paul en Jetty Sleurink-Algra
J.D. Kleyn
Jan en Jacqueline de Rijk
Manuela en Ton Büchner
Robert-Jan en Melanie van Ogtrop-Quintus
Marius en Liz Brinkhorst
Wouter en Sabine Paardekooper-Merkus
Mike en Marjoleine Jansen-de Boorder
Fam. Malenstein/Bergman Clinics
Feike en Inge Sijbesma
De heer G.F. Tromp en mevrouw Y. Tromp-Spiero
Guy en Thera Demuynck
Philip en Frouke Houben-Aberson
Annelies van der Vorm en Diederik Renardel de Lavalette
Bob Kramer, Eva Simon Thomas
M.A. de Blécourt-Wouterse
Herman	Lohman	en	Alexandra	van	Huffelen
Dirk-Jan en Catharine van Ommeren-Verdijk  
Louwrens en Gerda Dijkstra
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
Véronique Pauwels
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
Klaas de Kluis en Machteld Moritz
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
C.P.J.M. van Houten-Merkelbach
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
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Alumni Johannes Brahms Kring

Dolf van Gendt Kring

Aarnout en Talitha Loudon
Fam. P.E. Visser
Peter B. Mensing en Sandra Tromp Meesters
Hans R. Langeveld en Renée M.H. Wilke
Michiel en Susanne Lap

Antoin Bruijninckx en Monique Kooijman
De heer en mevrouw A. Beerkens-Sandberg
Reinout en Minke van Riel-de Smit
Martijn Schreurs en Anna Kotzeva
Geert en Marja Raaijmakers
Ingrid	en	Maarten	Hulshoff
Herman en Lemke Huidink
Michiel en Heleen Peters-de Boer
Alexander Noomen en Laura Pinilla Ariza  
Huib Kurstjens en Joyce Martens
David en Dorien de Buck-ter Haar
Xeno en Carolien Grimmelt-Ebberink
Pauline en Kristiaan Verheijen-Dop
Catherine van der Heyde en Michiel Moolenaar
Leen en Wendy Menken-Verburg 
Bert Habets en Maria José Cintas Cano
Leo en Christine Schroeder-Wintgens 
Joost Deen en Remke Westerhof
Arie en Alison Jongejan-Cheevers
Joseph en Claartje de Gruyter
Saskia en Paul Laseur
Martijn en Marije Arlman-Hulsinga
Eelco van der Stok en Sophie Koole
Martin en Malou Danoesastro-Koperdraat
André en Nynke Haardt - Bloys van Treslong
Monika Milz en Frits van Deest
Christine Schunck
Hans en Manuschka de Haan-Koelega
Jonathan Greenwood en Marieke Bax 
Koos en Marleen Rasser
Petra Koselka en Eric Beele
Bert en Astrid Koorn-Eggink
Jeroen en Juliette Bakker-van der Drift
Frederik Laumans en Giovanna Marcucci
Hessel de Jong en Fieke Hagen 
Wilco Jiskoot en Alexandra Schaapveld
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



Alumni Dolf van Gendt Kring 

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
Dragi	en	Joost	Dimitrijević-van	Ravenstein

F.J.S.M. Verhees
Rob Thielen / Waterland Private Equity
M.J. Wesseling (Mango Capital Management)
Koen Visser
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
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3.5.  Ambassadeurs voor 
Het Concertgebouw Fonds

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

En begunstigers die anoniem wensen te blijven.

Doelstelling van de beide platforms is meer bekendheid te geven binnen de beroepsgroep 
en daarbuiten aan Het Concertgebouw Fonds en zodoende de aantrekkingskracht van 
het Fonds voor schenkingen en legaten te vergroten. 

Het bestuur dankt de leden voor hun betrokkenheid bij Het Concertgebouw en 
Het Concertgebouw Fonds.

Samenstelling Notarissenplatform
De heer Mr. J. Borren, Mr. M.J. Meijer c.s. notarissen, voorzitter
De	heer	Mr.	M.E.	Amson,	Amson	en	Kolhoff	Notarissen
De heer Mr. D. Doude van Troostwijk, Notariskantoor Doude van Troostwijk
Mevrouw Mr. E. Gelderman-ten Doeschate, HamansBlocks 
De heer Mr. S.B.J. van Heijst, Verhees Notarissen
Mevrouw	Mr.	P.	Kouwenhoven,	Loyens	&	Loeff	NV
De heer Mr. B. Kraak, Holdinga Matthijssen Kraak Notarissen
Mevrouw Mr. M.J.A. Laenen, DLA Piper
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
De heer Mr. D.S.R. Volmer, RijksBredius Netwerk Notarissen
De heer Mr. J.W. van Zaane, Notariskantoor Van Zaane 

Samenstelling Platform Vermogensversterking
De heer Prof. Dr. J.P.M. Stubbé, FBN Juristen, voorzitter 
De heer Mr. J.M. Bom, Meijburg & Co
Mevrouw Mr. 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



Muziekeducatieproject Kleutersinfonietta: Speelgoedfabriek Tokkel & Strijk
voor kinderen van 4 en 5 jaar in de Koorzaal © Ronald Knapp



4.3.  Wervingsstrategie

4.4.  Risico

4.5.  Beleggingsbeleid

4.  MEERJARENBELEID

4.1.  Financiering lopende projecten 
Het Concertgebouw NV

4.2.  Endowment

In zeer ernstige en uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur besluiten (een deel van) 
het vermogen zelf 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 Concertgebouw’. De bestemming van dit vermogen 
is ongewijzigd; de middelen die daaruit voortkomen worden benut om programmerings-
activiteiten te bekostigen.

Eind 2017 omvatte het endowment € 21.198.101.

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, zeer persoonlijke 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 hoofdzaak gericht op het verkrijgen 
van schenkingen vanaf € 12.500. De daarmee gepaard gaande kleinschaligheid garandeert 
een grote mate van persoonlijke betrokkenheid. Die kleinschaligheid komt ook terug bij het 
Fonds voor de Kleine Zaal en is ook daar kenmerkend voor alle activiteiten van Het Concert-
gebouw Fonds.
Het nalatenschapsprogramma De Toegift krijgt de komende tijd veel 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	tot	schenken,	nu	of	later.	

Het bestuur is ervan overtuigd dat het voor veel muziekminnaars bevredigend is om na 
jaren van veel luisterplezier op zo’n manier te kunnen bijdragen aan de toekomst van het 
gebouw en zijn muziek. Het werven van nalatenschappen krijgt gestalte door deze moge-
lijkheid stelselmatig onder de aandacht te brengen van concertbezoekers, Vrienden van 
Gebouw en Orkest, Kringleden, Aandeelhouders en de begunstigers van het Fonds voor de 
Kleine	Zaal.	Ook	samenwerking	met	adviseurs,	zoals	estate	planners,	fiscaal	adviseurs	en	
het Platform voor Ambassadeurs uit het Notariaat voor het Fonds, speelt een belangrijke rol 
in het ontwikkelen van het nalatenschapsprogramma. 

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 intensive-
ring 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 voorzien-
bare risico’s. 

Het belangrijkste aspect voor het in de toekomst relevant en aantrekkelijk houden van het 
Fonds blijft te allen tijde de artistieke programmering. Concerten van de absolute wereld-
top, de meest geliefde solisten, de beroemdste orkesten zijn verbonden met de wens het 
instituut in stand te houden. Ook niet-klassieke genres zoals pop en jazz, goed aansluitend 
bij de mogelijkheden van de Grote of de Kleine Zaal, zijn daarbij in toenemende mate van 
belang voor de huidige en de volgende generatie 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 realiseren van dit aanbod op het aller-
hoogste niveau is kostbaar en vereist permanente aandacht en inspanning. 
 
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 voor zeker tien jaar niet 
behoeven te worden aangesproken. Gezien de lage renteopbrengsten is op advies van de 
Beleggingsadviescommissie besloten het deel van het endowment-vermogen dat naar 
verwachting niet behoeft te worden aangesproken en voor een groot deel bestaat uit liquide 

Het	bestuur	streeft	ernaar	te	voorzien	in	financiering	van	de	noodzakelijke	behoefte	op	het	
gebied van groot onderhoud en renovatie, om Het Concertgebouw tot in lengte van jaren 
in stand te houden. Een gebouw met ruim 900 concerten en evenementen per jaar en bijna 
730.000 bezoekers (2017) is onderhevig aan serieuze slijtage en vraagt permanente zorg 
en renovatie. 

Het bestuur streeft daarnaast naar het duurzaam mogelijk maken van muziekeducatie. 
Projecten op deze twee gebieden worden jaarlijks door de directie van de NV voorgelegd 
aan het bestuur van het Fonds ter ondersteuning. Het Fonds is in staat daaraan tegemoet te 
komen	dankzij	de	bijdragen	van	zijn	begunstigers,	variërend	van	de	BankGiro	Loterij,	tot	
Kringleden en Aandeelhouders, en in toenemende mate door middel van legaten. 

Ontwikkelingen zoals de toenemende exploitatiedruk bij de NV door teruglopende 
overheidsbijdragen aan bespelers van het gebouw, de stijging van de kosten van de 
internationale musici, afnemende vanzelfsprekendheid van klassiek concertbezoek in het 
algemeen, het bereiken van het plafond van de prijs die voor concertkaarten in Nederland 
kan worden gevraagd, alsmede de wens concertbezoek betaalbaar te houden voor een 
breed publiek, vragen om een beleid met een lange horizon. Om die redenen wordt, naast 
het mogelijk maken van de genoemde lopende projecten een vermogen met een lange 
horizon nagestreefd. 
Het Fonds reserveert middelen teneinde het wereldwijd unieke en zeer kwetsbare 
monument ook op lange termijn zorgvuldig te kunnen onderhouden. Daarnaast dient de 
opgebouwde reserve voor het duurzaam kunnen aanbieden van het muziekeducatie-
programma in Het Concertgebouw aan zoveel mogelijk kinderen. 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 onder-
tekenen van de schenkingsovereenkomst hun voorkeur op voor het ondersteunen van 
lopende projecten op het gebied van educatie, renovatie of een combinatie van beide, 
of voor het ondersteunen van juist het toekomstgerichte doelvermogen. 

Het Fonds zal de komende jaren de plannen van Het Concertgebouw op het terrein van 
renovatie en educatie zoveel mogelijk blijven steunen door het jaarlijks toekennen van 
bijdragen. Uitgangspunt voor de renovatiebijdragen vormen de afgewogen voorstellen 
zoals die door de directie van Het Concertgebouw NV worden opgesteld. Zo heeft het Fonds 
zijn toezeggingen kunnen nakomen omtrent de gehele renovatie van de Grote tot de Kleine 
Zaal, van de Solistenfoyer tot de Dirigentenfoyer, van de toiletten tot de Antichambre en 
van de Koninklijke Ontvangkamer tot het Entreegebied. De komende jaren wordt een 
bijdrage voorzien voor noodzakelijk groot onderhoud en het opknappen van de Grote Zaal, 
het heropenen van de oude hoofdentree aan het Museumplein en het verder verduurzamen 
van het gebouw. Het Fonds zal eveneens, zo mogelijk, bijdragen ter beschikking blijven 
stellen	om	het	lopende	educatieprogramma	van	Het	Concertgebouw	te	financieren.	Voorts	zal	
het Fonds bijdragen aan programmeringsactiviteiten vanuit de middelen die daartoe 
specifiek	zijn	bestemd.

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 duurzame uitvoering van 
het breed maatschappelijke muziekeducatieprogramma. Door de verzekering 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. Daar-
naast bepalen veel begunstigers bij het ondertekenen van hun schenkingsovereenkomst dat 
zij de voorkeur geven hun bijdrage toe te voegen aan de opbouw van het toekomstgerichte 
vermogen. Tot slot worden legaten, indien niet anders verzocht, toegevoegd. 
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Karel en Juliette Vuursteen: De scheidend voorzitter van Het Concertgebouw Fonds 
ontvangt de Gouden Concertgebouw Penning tijdens het Concertgebouw Diner 2017 © Ronald Knapp

4.6.  Verwachtingen boekjaar 2018

middelen, verhoudingsgewijs geleidelijk over te hevelen naar de beleggingsportefeuille. 
Voor het endowment geldt dat geleidelijk ca. 55% geïnvesteerd gaat worden in risico-
dragende	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.
Het bestuur van het Fonds wordt ondersteund met advies vanuit de Beleggingsadvies-
commissie, gevraagd en ongevraagd. De commissie, die wordt gerekruteerd uit Kringleden, 
was als volgt samengesteld: Michael Enthoven en Leen Meijaard.

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 vermogenscomponenten die onder voorwaarden worden 
overgedragen	bij	het	financiële	draagvlak	de	komende	jaren	toe.

Het bestuur heeft zich ten doel gesteld in 2018 een bedrag ter hoogte van minimaal 
€ 1.400.000 te verwerven aan nieuwe toezeggingen van particulieren en/of particuliere 
fondsen.
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5.  BEGROTING 2018

BATEN

LASTEN

Van de begrote baten voor 2018 is per ultimo 2017 reeds € 1.975.920 toegezegd, waarvan 
€ 166.600 betrekking heeft op schenkingen gerelateerd aan de jubileumaandelen. 
De	begrote	besteding	aan	doelstellingen	betreffen	voor	het	grootste	deel	aan	renovatie-
projecten gerelateerde kosten alsmede een bijdrage in muziekeducatie (incl. Digitale 
Leerlijn) en programmering & exploitatie van Het Concertgebouw NV. 

Het Bestuur,
Amsterdam, 29 maart 2018

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

   Begroting   Realisatie

   2018   2017

   €   €

Baten uit eigen fondsenwerving   2.643.720  2.426.207

Baten uit loterijorganisaties   1.400.000  1.754.680

Rentebaten en baten uit beleggingen   618.000  827.949

  

Som der baten   4.661.720  5.008.836

Bijdrage Renovatieprojecten   1.100.000   637.833

Bijdrage Educatieprojecten   550.000   450.000

Bijdrage Participatie   85.000   50.000

Bijdrage TRACKS   30.000   30.000

Bijdrage Muziek Educatie Digitaal   229.050   131.860

Bijdrage Compositiefonds   33.000   0

Bijdrage Composer in Residence   20.000   18.000

Bijdrage Meesterwerken Kleine Zaal   0   20.000

Bijdrage Turning East    17.000   80.000

Bijdrage Popprogrammering   20.000   30.000

Bijdrage uit vruchtgebruik Endowment   75.000   66.960

Bijdrage Programmering & exploitatie   350.000   700.000

Totaal bijdragen Het Concertgebouw NV   2.509.050   2.214.653

Overige kosten besteed aan doelstelling   170.000   153.400

Besteed aan doelstellingen   2.679.050  2.368.053

   

      

Kosten werving baten   514.257  793.555

      

Kosten beheer en administratie   60.000  40.159

Som der lasten   3.253.307  3.201.767

Resultaat voor belastingen   1.408.413  1.807.069

Belastingen   0   0

      

Resultaat    1.408.413  1.807.069

Toevoeging/onttrekking aan:   

Endowment   704.220  990.967

Bestemmingsfondsen   704.193  816.102

   1.408.413  1.807.069
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Opbouw van de Wereldtentoonstelling voor het Hotel- en Reiswezen 
op het Museumplein in Amsterdam, 1895 © Jacob Olie
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6.2.  Staat van baten en lasten 
over het boekjaar 2017

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving

Som der baten

LASTEN

 

Besteding aan de doelstelling

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som der lasten

Saldo voor financiële baten en lasten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging/onttrekking aan:

Op basis van de lasten binnen Het Fonds

Op basis van de lasten binnen Het Fonds en 

gerelateerde kosten van Het Concertgebouw NV

6.  JAARREKENING

6.1. Balans per 31 december 2017
(na bestemming resultaat)

ACTIVA

Financiële Vaste activa

 

Vlottende activa

PASSIVA

Reserves en Fondsen

 Langlopende schulden 

Kortlopende schulden

  

    Werkelijk  Begroot Werkelijk

    2017  2017 2016

    €  € €

      

- Baten van particulieren  (8) 2.120.610  2.467.370 3.009.384

- Baten van andere organisaties zonder winststreven (8) 284.397  0 471.336

- Baten van bedrijven  (8) 21.200  0 29.650

    2.426.207   2.467.370 3.510.370

-  Baten van loterijorganisaties  (9) 1.754.680  1.350.000 1.416.991

    4.180.887  3.817.370 4.927.361

Bijdragen Het Concertgebouw NV  (11) 2.214.653  3.093.000 2.031.138

Kosten besteed aan doelstelling  (12) 153.400  115.500 133.244

    2.368.053  3.208.500 2.164.382

   (12) 793.555  251.123 224.573

   (12) 40.159  34.500 35.924

    3.201.767  3.494.123 2.424.879

   

    979.120  323.247 2.502.482

      

Saldo	financiële	baten	en	lasten	 	 (10) 827.949  448.000 828.839

      

    1.807.069  771.247 3.331.321

         

      

Bestemmingsreserve: Endowment  (5) 990.967  477.750 2.049.940

Bestemmingsfondsen  (5) 816.102  293.997 1.281.381

    1.807.069  771.747 3.331.321

      

      

    Werkelijk  Begroot Werkelijk

Kengetallen   2017  2017 2016

      

Bestedingspercentage baten 

(doelstelling in % baten)   47,3%  75,2% 37,6%

Bestedingspercentage lasten 

 (doelstelling in % lasten)   74,0%  91,8% 89,3%

Percentage fondsenwerving

(kosten fondsenwerving in % baten)   19,0%  6,6% 4,6%

Percentage beheer en administratie 

 (als % som der lasten)   1,3%  1,0% 1,5%

      

  

    Werkelijk  Begroot Werkelijk

Kengetallen   2017  2017 2016

      

Bestedingspercentage baten

(doelstelling in % baten)   49,3%  75,8% 39,2%

Bestedingspercentage lasten 

(doelstelling in % lasten)   68,5%  83,7% 81,6%

Percentage fondsenwerving 

(kosten fondsenwerving in % baten)   24,3%  14,7% 8,1%

Percentage beheer en administratie 

(als % som der lasten)   3,3%  1,7% 3,6%

      

     31-dec-17 31-dec-16

   € €  € €

      

Vermogensspaarrekeningen (1)  16.399.129  13.474.410

Vorderingen en overlopende activa (2) 2.600.665   2.758.089

 

Effecten (3) 14.690.548   14.479.054 

      

Liquide middelen (4) 1.022.141   2.210.582 

       

    18.313.353  19.447.725

    34.712.482  32.922.135

      

       

  (5)    

- Endowment  21.198.101   20.207.134 

      

- Fondsen      

Bestemmingsfondsen  13.265.712   12.449.610 

    34.463.813  32.656.744

  (6)  220.178  240.922

  (7)  28.491  24.469

    34.712.482  32.922.135
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Schattingen

Vergelijking met het voorgaande jaar

Stelselwijziging 

Financiële Vaste activa

Vorderingen

Activa en passiva

Liquide middelen 

Effecten

Reserves en Fondsen

Endowment 

6.3.  Kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten

Mutatie geldmiddelen

Geldmiddelen per 31 december

6.4.  Toelichting op de balans 
per 31 december 2017 en de staat 

van baten en lasten per 2017
Algemeen

Vestigingsplaats

Activiteiten

Schenkings- en successierecht

Grondslagen van waardering en 
van bepaling van het resultaat

Algemeen

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 bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op 
de	desbetreffende	jaarrekeningposten.	

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

Op	11	oktober	2016	is	de	definitieve	Richtlijn	650	Fondsenwervende	organisaties	(RJ650)	
gepubliceerd (RJ uiting 2016-13). De nieuwe RJ650 is van kracht voor boekjaren die 
aanvangen op of na 1 januari 2017. Als gevolg van de nieuwe RJ 650 is het model voor de 
staat van baten en lasten gewijzigd met een andere indeling van de baten naar aard van de 
gever waarmee de term eigen fondsenwerving niet langer wordt gehanteerd. De ‘eigen’ 
inspanning is hiermee niet langer bepalend voor de indeling van de baten aangezien alle 
baten een meer of mindere mate van eigen inspanning vragen. Een indeling naar aard van 
de gever geeft duidelijker inzicht in welke gevers uw organisatie steunen. 
De nieuwe indeling is als volgt:
• Baten van particulieren;
• Baten van bedrijven;
• Baten van loterijorganisaties; en
• Baten van andere organisaties zonder winststreven.

Daarnaast	worden	de	financiële	baten	(en	lasten)	in	het	nieuwe	model	opgenomen	na	
het saldo van de baten en lasten. 
De	nieuwe	indeling	heeft	geen	effect	op	het	vermogen	en	resultaat.

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	worden	bij	eerste	verwerking	opgenomen	tegen	de	reële	waarde	van	de	
tegenprestatie, gewoonlijk de nominale waarde. Vorderingen worden na de eerste ver-
werking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Op de vorderingen wordt een voor-
ziening	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.

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

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De op de beurs genoteerde beleggingen worden gewaardeerd tegen de beurswaarde per 
balansdatum. Zowel gerealiseerde 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.

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

Deze	reserve	bij	Het	Concertgebouw	Fonds	kent	een	specifiek	karakter.	Het	bestuur	stelt	
zich ten doel om een blijvend Endowment op te bouwen, om de noodzakelijke voorzieningen 
ten	behoeve	van	Het	Concertgebouw	te	kunnen	treffen	en	om	het	muziekeducatieprogramma	
blijvend te kunnen ontwikkelen. Het doel van het Endowment is om een permanent 
vermogen op te bouwen, waarvan de vruchten worden aangewend voor genoemde 

   2017  2016

  € € € €

     

Resultaat uit activiteiten    979.120  2.502.482

     

Verandering in werkkapitaal:     

Financiële	vaste	activa	 	 (2.924.719)	 	 408.195

Vorderingen  157.424  1.079.199 

Langlopende schulden   (20.744)  (15.865)

Kortlopende schulden  4.022  8.297

     

   (2.784.017)  1.479.826

     

Financiële	baten	 	 	 267.994	 	 283.573

Kasstroom uit operationele activiteiten   (1.536.903)  4.265.881

Effecten	(aan-	en	verkopen)		 	 	 348.461	 	 (3.021.846)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten    348.461  (3.021.846)

Toename/(afname) geldmiddelen   (1.188.442)  1.244.035

     

Geldmiddelen per 1 januari   2.210.582  966.547

Toename/(Afname) geldmiddelen   (1.188.442)  1.244.035

   1.022.140 2.210.582

 

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

Het Fonds werft gelden voor projecten die gericht zijn op de toekomst van Het Concert-
gebouw	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 bestem-
mingsvermogen uitkeringen te kunnen doen ten behoeve van de instandhouding en 
ontwikkeling van Het Concertgebouw. 

Ook ondersteunt het Fonds projecten voor de jeugd, zoals het muziekeducatieprogramma 
van Het Concertgebouw dat schoolkinderen wil laten kennismaken met de concertzaal en 
de muziek. De eigen muziekeducatie-afdeling van Het Concertgebouw organiseert speciale 
programma’s gericht op de schoolgaande jeugd. 

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

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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6.5.  Toelichting op de balans 
per 31 december 2017

(1) Financiële Vaste activa

(2) Vorderingen en overlopende activa

(3) Effecten

Bestemmingsfonds

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Resultaatbepaling

Nalatenschappen en legaten

Aandeel in baten van 
loterijorganisaties 

Toelichting op het kasstroomoverzicht

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 vermogens-
spaarrekeningen.

De	vorderingen	en	overlopende	activa	zijn	als	volgt	te	specificeren:
 31-dec-17 31-dec-16

 € €

  

R/C Het Concertgebouw NV     825.884 1.169.651

Vooruitbetaalde kosten     500.689 439.370

Nog te ontvangen bijdragen Jubileum Aandelen    12.250 32.529

Nog te ontvangen bijdragen uit toegezegde lijfrenten    161.240 123.421

Nog te ontvangen bijdragen toegezegd door fondsen en instellingen   1.051.504 980.437

Nog te ontvangen interest     49.098 12.681

     2.600.665 2.758.089

   

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	effecten	bestaan	uit	beleggingen.	Het	verloop	van	deze	beleggingen	
gedurende het jaar is als volgt weer te geven:
     2017 2016

      € €

 

Balans per 1 januari    14.479.054 10.911.942

• Aankoop aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen  2.813.583 4.045.047

• Verkoop aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen  (3.653.217) (1.882.815)

• Mutatie liquiditeiten    490.673 861.614

•	Mutatie	certificaten	CGB	NV	 	 	 	 500	 (2.000)

• Koersresultaten    559.955 545.266

Balans per 31 december    14.690.548 14.479.054

De	stand	van	de	beleggingen	kan	als	volgt	worden	gespecificeerd:

   Alternatieve    Certificaten      

 Totaal Aandelen beleggingen Obligaties Liquiditeiten CGB NV

      

Marktwaarde 1-1-2017 14.479.054 7.741.566 840.821 1.282.738 4.592.929 21.000

      

Aankopen /stortingen 2.826.083 1.828.551 60.155 924.877 0 12.500

      

Verkopen (3.665.217) (2.527.944) (230.629) (894.644) 0 (12.000)

      

Mutatie Liquide middelen 490.673 0 0 0 490.673 0

      

Koersresultaten 559.955 576.575 (21.663) 5.043 0 0

      

Marktwaarde 31-12-2016 14.690.548 7.618.747 648.685 1.318.014 5.083.602 21.500

Het bestuur heeft een vermogensbeheercontract getekend met de ABN-AMRO, hierbij is 
gekozen	voor	een	matig	offensief	beleggingsbeleid,	zie	ook	de	toelichting	in	paragraaf	4.5.	
Een bedrag van € 561.389 heeft betrekking op Fonds 2186 waarop met toestemming van 
specifieke	donateurs	een	risicovoller	beleid	kan	worden	gevoerd,	zie	ook	de	toelichting	in	
paragraaf 3.3.

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 HCF streeft naar een vermogen van € 50 miljoen. 

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

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	aflossings-
waarde	wordt	op	basis	van	de	effectieve	rente	gedurende	de,	op	basis	van	de	verwachte	
levensverwachting, geschatte looptijd in de staat van baten en lasten als interestlast 
verwerkt.

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.    
 
Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten. De baten bestaan 
uit de donaties van particulieren, 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	tijdsevenredig	verwerkt,	rekening	houdend	met	de	effectieve	rentevoet	
van	de	desbetreffende	activa	en	passiva.	

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

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 verwervings-
kosten zijn gemaakt, worden deze verantwoord onder de wervingskosten in het jaar 
waarop deze betrekking hebben. Het fonds participeert in de marketing van 
de loterij ter versterking 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 2017 participeerden wij voor € 638.681 (2016: 
€ 146.457) in acties van de BankGiro Loterij voor de werving van geoormerkte loten.  
Vanwege een aanpassing naar een kortere afschrijvingsperiode, van vijf naar vier jaar,  
vallen de kosten in 2017 hoger uit. 

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. 

6362



Het saldo liquide middelen direct opvraagbaar bedraagt € 1.022.140 (2016: € 2.210.582).

Het totaal van de Endowment reserve en Fondsen per 31 december 2017 bedraagt  
€ 34.816.038 (2016: € 32.656.744). Dit vermogen is als volgt opgebouwd:

  31-dec-16 Dotatie +    Onttrekking  31-dec-17

   interest 2017 2017 

  € € € €

Endowment  20.207.134 990.967 0 21.198.101

Totaal Endowment  20.207.134 990.967 0 21.198.101

Fondsen     

Educatie & Participatie  4.306.117 701.913 (631.860) 4.376.170

Programmering & exploitatie  3.650.278 200.854 (700.000) 3.151.132

Renovatie  2.842.093 1.693.942 (637.833) 3.898.202

Vrij (Renovatie en Educatie)  434.453 110.340 0 544.793

Bestemmingsreserve Dividendconcerten   340.074 0 (66.960) 273.114

Kleine Zaal Fonds  181.963 40.444 (20.000) 202.407

Popprogrammering  165.000 89.183 (30.000) 224.183

TRACKS Fonds  147.780 40.397 (30.000) 158.177

Jubileum   129.213 3.276 0 132.489

Compositieopdracht  112.639 30.856 (18.000) 125.495

Mahler 2020  80.000 22.028 0 102.028

WSO  50.000 1.268 0 51.268

Turning East  10.000 96.254 (80.000) 26.254

Totaal Fondsen  12.449.610 3.030.755  (2.214.653) 13.265.712

Totaal Endowment en Fondsen  32.656.744 4.021.722 (2.214.653) 34.463.813

     

Het Fonds heeft in 2017 conform de doelstellingen bijgedragen aan renovatie en muziek-
educatie 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	2017.
 

(4) Liquide middelen

(5) Reserves en fondsen

FONDSEN OP NAAM

(6) Langlopende schulden

(7) Kortlopende schulden

6.6.  Toelichting op de staat van baten 
en lasten over het boekjaar 2017

(8) Baten uit eigen fondsenwerving

  31-dec-16 Dotatie +    Aanwending   31-dec-17

   interest 2017  2017 

  € € € €

     

Gepkeline Fonds (EDU)  484.892 12.294 (50.000) 447.186

Fonds 2186 (Endowment)  452.573 108.816 0 561.389

Fonds Kleine zaal  181.963 40.444 (20.000) 202.407

Classic Pop Fonds  165.000 89.183 (45.000) 209.183

Fonds TRACKS   147.780 40.397 (30.000) 158.177

Laura Dobbenga Fonds (Endowment)  114.628 2.906 0 117.534

Wijnberg Fonds (Endowment)  110.203 2.794 0 112.997

Lucas Boom - Otero Fonds (EDU)  82.244 1.885 (5.000) 79.129

Fonds Composer in Residence  62.008 29.569 (18.000) 73.577

Marion Ornstein Fonds (Endowment/EDU)  52.250 21.325 (15.000) 58.575

Fonds Compositieopdrachten  50.631 1.287 0 51.918

Elise Wessels Fonds (WSO)  50.000 1.268 0 51.268

Corrie Bleekemolen-Huijgens Fonds (EDU)  15.350 20.389 (15.000) 20.739

Frieder Weissmann Fonds (EDU)  5.105 2.629 (2.500) 5.234

Freek en Hella de Jonge Fonds (EDU)  3.926 99 (4.025) 0

Nel Mulder-Aberson Fonds (EDU)  0 17.550 (10.000) 7.550

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

     

Totaal Fondsen op Naam  1.978.553  412.835  (214.525)  2.176.863

Rente opbrengsten over het openingssaldo zijn opgenomen in de dotatiebedragen.

   31-dec-17  31-dec-16

   €  €

   

Overige langlopende schulden   220.178  240.922

    

   220.178  240.922

     

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

   31-dec-17  31-dec-16

   €  €

  

Overige schulden   17.329  13.580

Overlopende passiva   11.162  10.889

   28.491  24.469

Voor de schulden zijn geen zekerheden gesteld.

   2017  2016

   €  €

     

• Baten van particulieren   2.120.610  3.009.384

• Baten van andere organisaties zonder winststreven  284.397  471.336

• Baten van bedrijven   21.200  29.650

     

    2.426.207  3.510.370
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(c) Bijdrage Programmering & Exploitatie

(12) Werving baten en Kosten beheer en 
administratie

(9) Baten uit loterijorganisaties

(10) Rentebaten en baten uit beleggingen

(11) Besteed aan doelstellingen

(a) Bijdrage renovatieprojecten

(b) Bijdrage Digitale Leerlijn

De bijdrage Programmering & Exploitatie aan Het Concertgebouw NV is conform begroting. 

De kosten verbonden aan de uitvoering en het beheer van het fonds worden in belangrijke 
mate	gedragen	door	Het	Concertgebouw	NV.	De	kosten	in	2017	betreffen	de	wervende	
activiteiten	van	het	fonds	en	zijn	gespecificeerd	in	de	hierna	gepresenteerde	kostenverdeel-
staat. De eerste verdeelstaat toont de lasten die direct binnen het fonds vallen. De tweede 
verdeelstaat toont de lasten die binnen het fonds en Het Concertgebouw NV vallen, zodat 
daarmee een totaal overzicht wordt gegeven.

Onder de ontvangen bijdrage uit ‘Baten van loterijorganisaties’ worden bijdragen verant-
woord van nationale loterijen en/of van andere fondsenwervende instellingen.
In 2017 ontving het fonds een totaalbedrag van € 1.754.680 (2016: € 1.416.991). Dit betreft 
voornamelijk een bijdrage van de BankGiro Loterij van € 1.749.133.

   2017  2016

   €  €

Koers- en overig beleggingsresultaat   542.847  536.049

Dividend   160.891  171.555

Inkomsten alternatieve beleggingen   21.010  14.701

Obligatierente   13.006  1.194

Bruto beleggingsresultaat   737.754  723.499

     

Rentebaten liquide middelen   90.195  105.340

     

Totaal rentebaten en baten uit beleggingen  827.949  828.839

     
De kosten van beleggen zijn verantwoord op de kostenverdeelstaat als kosten werving 
baten beleggingen en bedragen € 48.638.

   Werkelijk Begroot Werkelijk

   2017 2017 2016

   € € €

     

Bijdrage Renovatieprojecten  a 637.833 1.000.000 797.000

Bijdrage Muziekeducatieprojecten   450.000 550.000 450.000

Bijdrage Muziek Educatie Digitaal  b 131.860 445.000 320.000

Bijdrage Programmering & exploitatie  c 700.000 700.000 250.000

Bijdrage Muzikaal Dividend   66.960 75.000 109.926

Bijdrage Participatie   50.000 85.000 50.000

Bijdrage TRACKS   30.000 30.000 30.000

Bijdrage Compositie-opdrachten   18.000 78.000 24.212

Bijdrage Meesterwerken Kleine Zaal   20.000 20.000 0

Bijdrage Turning East 2017   80.000 80.000 0

Bijdrage Popprogrammering   30.000 30.000 0

  

   2.214.653 3.093.000 2.031.138

     

In de maand december voorafgaande aan het boekjaar dient Het Concertgebouw NV een 
aanvraag in bij het fonds. Deze aanvraag betreft een raming voor de voorgenomen 
renovaties en de te organiseren educatieactiviteit. De in aanmerking komende projecten 
vormen de grondslag van de begroting. Op het moment dat de aanvraag wordt gedaan, is 
er vaak nog onvoldoende duidelijkheid over de precieze kosten, de benodigde vergunningen 
en de planning wanneer de renovatie in het 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 19 van het Bestuursverslag worden de 
in	het	jaar	2017	gerealiseerde	renovatieprojecten	toegelicht.	Voor	desbetreffende	projecten	
heeft Het Concertgebouw NV om een bijdrage verzocht. 

De werkelijke uitgaven wijken af van de aanvraag doordat in de loop van 2017 een gewijzigde 
opleveringsplanning met de uitgever is overeengekomen. 
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Bestemming

Doelstelling
Doelstelling 
Doelstelling 
Doelstelling
Werving baten
Werving baten
Werving baten  
Beheer en administratie

2017 Totaal
2017 Begroot
2016 Totaal

Bestemming

Doelstelling
Doelstelling 
Doelstelling 
Doelstelling
Werving baten
Werving baten
Werving baten  
Beheer en administratie

2017 Totaal
2017 Begroot
2016 Totaal

 Bijdragen	 Publiciteit	en	 Representatie-	 Kosten	 Personeels-	 Werving-	en	 Financiële	 Totaal  

  communicatie kosten Concertbezoek kosten algemene kosten  lasten        

       

Renovatie 637.833   54.786    692.619
Educatie & Participatie  631.860   65.743    697.603
Voorlichting 66.960   32.871    99.831  
Overig 878.000       878.000
Eigen fondsen werving  8.337  43.829  32.154  84.320 
Acties derden    21.914  638.682  660.596
Beleggingen       48.638 48.638  
      40.159  40.159

 2.214.653 8.337 - 219.143 - 710.995 48.638 3.201.767  
 3.093.000 6.700  165.000  179.923 49.000 3.493.623
 2.031.138 6.555  156.758  182.382 48.046 2.424.879  
   
          
 

         
 

 Bijdragen	 Publiciteit	en	 Representatie-	 Kosten	 Personeels-	 Werving-	en	 Financiële	 Totaal  

  communicatie kosten Concertbezoek kosten algemene kosten  lasten      

Renovatie 637.833 - 4.724 54.786 10.374 - - 707.716
Educatie & Participatie  631.860 - 9.447 65.743 10.374 - - 717.424
Voorlichting 66.960 - 18.894 32.871 31.122 - - 149.848
Overig 878.000 - 4.724 - 10.374 - - 893.098
Eigen fondsen werving - 112.921 53.849 43.829 49.795 32.154 - 292.548 
Acties derden - 3.235 2.834 21.914 6.224 638.682 - 672.889
Beleggingen - - - - - - 48.638 48.638 
 - - - - 78.842 40.159 - 119.001 
 
 2.214.653 116.156 94.472 219.143 197.104 710.995 48.638 3.601.162
 3.093.000 69.700 120.000 165.000 184.811 179.923 49.000 3.861.434
 2.031.138 63.401 93.612 156.758 189.626 182.382 48.046 2.764.963

KOSTENVERDEELSTAAT OP BASIS VAN DE LASTEN 
BINNEN HET CONCERTGEBOUW FONDS

        

KOSTENVERDEELSTAAT OP BASIS VAN DE LASTEN 
BINNEN HET CONCERTGEBOUW FONDS EN HET CONCERTGEBOUW NV 
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(13) Beloning directie en bestuurders

(14) Werknemers

(15) Belastingen

(16) Niet uit de balans blijkende
toezeggingen

Publiciteit en communicatie

Concertbezoek & representatie

Personeelskosten

Kantoor- en algemene kosten

Financiële	lasten

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 2017 € 78.775 
(2016: € 72.608). Voor de overige 40% is de directeur actief als Hoofd Development 
binnen Het Concertgebouw NV.

De bestuurders van het fonds genieten geen bezoldiging.

Bezoldiging directie    

Naam:  Mr. J.M.G. Schuerveld Schrijver

Functie: Algemeen Directeur 

Dienstverband:    

• Aard (looptijd): Onbepaald   

• Uren: 22,8   

• Parttime percentage: 60   

• Periode:  01-01-2017 tot en met 31-12-2017

          

Bezoldiging     €    Jaarinkomen

     

bruto loon/salaris                 57.838 

vakantiegeld                     4.091 

eindejaarsuitkering                        90 

variabel jaarinkomen                     3.600 

     

Totaal                       65.619

     

SV lasten (wg deel)                     6.283 

Pensioenlasten (wg deel)                     6.873 

     

Totaal bezoldiging 2017                       78.775 

     

Totaal bezoldiging 2016                       72.608

     

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

Stichting Het Concertgebouw Fonds is niet vennootschapsbelastingplichtig. 
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.

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

     €

Voor het jaar 2018     1.975.920

Voor de periode 2019 t/m 2023     3.329.050

     5.304.970

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

Deze	kosten	betreffen	met	name	werving-	en	voorlichtingsbrochures.		

Deze	kosten	betreffen	grotendeels	concertkaarten	alsmede	catering	en	representatiekosten.

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

Deze	kosten	betreffen	de	accountantskosten	die	zijn	toegewezen	aan	beheer	en	admini-
stratie.	De	kosten	van	de	notariële	akten	verwerking	zijn	toegewezen	aan	werving	baten.

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.

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

Bestemming/  Representatie-  Kosten Personeels- Publiciteit &
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% 25% 97%

Acties derden  3% 10% 3% 3%

Beleggingen  0%  0% 

Beheer en administratie    40% 

  100% 100% 100% 100%
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7. OVERIGE GEGEVENS

7.1.  Statutaire regeling inzake 
resultaatbestemming

7.2  Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant

(17) Niet uit de balans blijkende 
verplichtingen

(18) Gebeurtenissen 
na balansdatum

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 2017 bedraagt € 2.159.294 en is gedoteerd 
aan het Endowment en de bestemmingsreserves:

   Rekening Begroting Rekening

   2017 2018 2016

   € € €

Endowment   990.967 704.220 2.049.940

Bestemmingsreserves   816.102 704.193 1.281.381

   1.807.069 1.408.413 3.331.321

     

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.       

De controleverklaring is opgenomen op pagina 74 t/m 76.

 

De	verplichtingen,	conform	de	begroting	2017,	betreffen	aanvragen	vanuit	
Het Concertgebouw NV, die zijn toegezegd door het bestuur, op voorwaarde van 
realisatie conform de gestelde doelstelling van de aanvraag.
     Totaal

     €

Voor het jaar 2018     2.509.050

Voor de periode 2019 t/m 2023     0

     2.509.050

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

Het Bestuur,
Amsterdam, 29 maart 2018

Jeroen van der Veer, voorzitter
Jan Willem Baud, penningmeester 
Harm van Esch, vicevoorzitter
Sake Bosch
Volkert Doeksen
Stef Kranendijk
Véronique Pauwels
Dick Sluimers
Karel Vuursteen
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Verantwoordelijkheden met 
betrekking tot de jaarrekening en de 

accountantscontrole

Verantwoordelijkheden van het 
bestuur voor de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening

Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant

  Verklaring over de jaarrekening 2017 
Ons oordeel

Wat we hebben gecontroleerd

De basis voor ons oordeel

Onafhankelijkheid

Verklaring over de in het jaarverslag 
opgenomen andere informatie

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 het 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 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 materieel 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 rede-
lijkerwijs 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 controleverklaring.

Amsterdam, 22 mei 2018
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door drs. H.C. Wüst RA
 
 

Aan: het bestuur van stichting Het Concertgebouw Fonds

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 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met Richtlijn 650 
‘Fondsenwervende instellingen’ van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 650).

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting 
Het Concertgebouw Fonds te Amsterdam (‘de stichting’) gecontroleerd.
De jaarrekening bestaat uit:
• de balans per 31 december 2017;
• de staat van baten en lasten over 2017; en
•	 de	toelichting	met	een	overzicht	van	de	gehanteerde	grondslagen	voor	financiële	
 verslaggeving en overige toelichtingen.

Het	stelsel	voor	financiële	verslaggeving	dat	is	gebruikt	voor	het	opmaken	van	de	
jaarrekening is RJ 650.
 
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.

Wij	zijn	onafhankelijk	van	Stichting	Het	Concertgebouw	Fonds	zoals	vereist	in	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).
 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag zoals opgenomen op pagina 8 tot en met 53;
• 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 jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële	afwijkingen	bevat.

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

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 
het bestuursverslag in overeenstemming met RJ 650.
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Bijlage bij onze controleverklaring 
over de jaarrekening 2017 van stichting

Het Concertgebouw Fonds

De verantwoordelijkheden van de 
accountant voor de controle van de 

jaarrekening

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.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben 
waar relevant professionele oordeelsvorming 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 samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk  
 nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het  
 doorbreken van de interne beheersing.
• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met 
 als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.  
 Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de 
	 effectiviteit	van	de	interne	beheersing	van	de	stichting.
•	 Het	evalueren	van	de	geschiktheid	van	de	gebruikte	grondslagen	voor	financiële	verslag-	
 geving 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. Tevens 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	tekortkomingen	in	de	interne	beheersing.
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8.  BELANGRIJKSTE FUNCTIES  
EN NEVENFUNCTIES
DIRECTIE EN BESTUUR HET  
CONCERTGEBOUW FONDS

Mr. J.M.G. Schuerveld Schrijver
Functies

Nevenfunctie

Drs. Ir. J. van der Veer 
Commissariaten

Nevenfuncties

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

Drs. J.W. Baud
Commissariaten

Nevenfuncties

Drs. ing. S. Bosch 
Functie

Commissariaten

(directeur)
 Directeur Stichting Het Concertgebouw Fonds 
Hoofd Development Het Concertgebouw NV
Raad van Toezicht Amsterdam Museum

(voorzitter)
Raad van Commissarissen Koninklijke Philips Electronics N.V. (voorzitter)
Raad van Commisarissen ING Group N.V. (voorzitter)
Raad van Commissarissen Boskalis Westminster Groep 
Raad van Commissarissen Statoil
Raad van Toezicht TU Delft (voorzitter)
Raad van Toezicht Nederlands Openluchtmuseum (voorzitter)
Global Agenda Council for the Future of Energy van het World Economic Forum (co-chair)
Community of Chairmen van het World Economic Forum (voorzitter)
Advisory Board Rotterdam Climate Initiative (voorzitter)
Raad van Toezicht Platform Bètatechniek (voorzitter)

(vicevoorzitter)
Managing Director Russell Reynolds Associates 
Leider Board Practice Europa  

(penningmeester)
 Raad van Commissarissen van Bavaria (voorzitter)
Raad van Commissarissen Koninklijke De Kuiper (voorzitter) 
Raad van Commissarissen Holland Casino
Raad van Commissarissen Teslin Capital Management
STAK van De Goudse Verzekeringen (voorzitter)
Investment Committee DOB Africa
Investment Committee Walvis II en Walvis III
Stichting Continuïteit Holland Pigments, Holland Colours N.V
Raad van Toezicht Museum Speelklok (voorzitter)
Raad van Toezicht Utrecht Science Park (voorzitter)
Raad van Toezicht Urgenda
Dagelijks bestuur Ubbo Emmius Fonds (voorzitter)
Algemeen Bestuur Ubbo Emmius Fonds (vicevoorzitter)
Bestuur Stichting Continuïteit Philips Lighting
Jury Familiebedrijvenaward

Founder en Managing Partner Prime Ventures 
Raad van Commissarissen 4Cinsights
Raad van Commissarissen Dealerdirect
Raad van Commissarissen Digital Origin 
Raad van Commissarissen Greetz
Raad van Commissarissen SaaSplaza
Raad van Commissarissen SlimPay
Raad van Commissarissen Takeaway.com
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Mr. G.V.H. Doeksen
Functies

Commissariaten
Nevenfuncties

Drs. S.G.H. Kranendijk
Functies

Commissariaten

Nevenfuncties

Ir. V.M.A. Pauwels
Functie

Drs. D.M. Sluimers 
Functie

Commissariaten

Nevenfuncties

Ir. K. Vuursteen
Nevenfunctie

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
Raad van Commissarissen Koninklijke Doeksen BV
Bestuur Stichting Dux
Algemeen Bestuur Fulbright Center
Comité van Aanbeveling Stichting Female Cancer Program

CEO FlareOut BV 
CEO Qorium BV
Affiliate	Partner	SystemiQ	Ltd.
Solar Polar Ltd (chairman)
Member of the Board Tribes Holding BV
Bestuur Ubbo Emmius Fonds 
Bestuur Stichting Overleven met Alvleesklierkanker ‘Support Casper’

Partner Bain & Company Netherlands 

Staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State
Raad van Commissarissen AkzoNobel NV
Raad van Commissarissen Atradius Holding NV
 Raad van Commissarissen Euronext NV (plaatsvervangend voorzitter)  
Raad van commissarissen NIBC Bank NV (plaatsvervangend voorzitter)
Board of Directors FWD Group Limited (Hong Kong)
Curatorium	Rijksacademie	voor	Financiën	en	Economie	
Raad van Toezicht Erasmus Trustfonds 
Bestuur van de Stichting voor Oeconomische Politiek 
Bestuur Dresselhuis Fonds 
Adviesraad Quore Capital 
Adviesraad Hemmingway Corporate Finance 
Adviesraad Spencer Stuart
 

Raad van Advies Baker & McKenzie (voorzitter)



Naam  Einde huidige termijn    
    
   
Jeroen van der Veer  2021  
Jan Willem Baud  2019  
Sake Bosch  2020  
Volkert Doeksen  2019  
Harm van Esch  2019  
Stef Kranendijk  2019  
Véronique Pauwels  2018  
Dick Sluimers  2020  
Karel Vuursteen  2019

80

9.  ROOSTER VAN AFTREDEN
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