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BestuursverslagBestuursverslagBestuursverslagBestuursverslag    
    
1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding    
2012 is in meerdere opzichten een goed jaar 
geweest voor het Muziekgebouw. Alle in het 
Kunstenplan 2009 - 2013 geformuleerde 
doelstellingen zijn gehaald en op sommige 
punten overtroffen. Zo zijn de 
bezoekersaantallen opnieuw gestegen. In 2012 
trok het Muziekgebouw ruim 91.000 
concertbezoekers ten opzichte van de ruim 
72.000 in 2011. De Amsterdamse Cello Biënnale 
trok 17.000 bezoekers. De overige concerten 
trokken dus 2.000 bezoekers meer dan in 2011. 
In een periode waarin het concertbezoek 
landelijk terugloopt, een hoopvolle 
ontwikkeling. Het totaal aantal bezoekers 
(inclusief educatie en zakelijke evenementen) 
steeg van 115.000 in 2011 naar 130.000 in 2012. 
De opbrengsten uit zakelijke evenementen zijn 
fors gestegen ten opzichte van 2011 en conform 
begroting. Financieel gezien is het jaar goed 
afgesloten. Muziekgebouw aan ’t IJ boekt in 
2012 een positief resultaat van € 11.000,- en 
heeft daarnaast een bestemmingsreserve 
kunnen aanleggen voor toekomstige uitgaven 
met betrekking tot programmering en 
marketing. 
 
Ondertussen vormde 2012 ook een 
overgangsjaar voor het Muziekgebouw. Een jaar 
waarin de aard en omvang van de bezuinigingen 
op cultuur voor zowel het gebouw als de daarin 
gehuisveste ensembles lange tijd onzeker was. 
Ook vormde 2012 het laatste jaar van het 
Kunstenplan 2009 - 2012, waarin we ons 
voorbereiden op de bezuinigingen vanaf  2013. 
Hoe het Muziekgebouw dat heeft gedaan leest u 
in dit jaarverslag. 
 
2012 was het eerste jaar van Maarten van Boven 
als de nieuwe algemeen en artistiek directeur. 
Er is onder zijn leiding een goede start gemaakt 
met de nieuwe koers van het Muziekgebouw 
waarin we de programmering verbreden, de 
luiken verder openzetten en meer reuring in het 
gebouw veroorzaken. De programmacoalitie met 
Bimhuis, Paradiso, Tropentheater en het 
Holland Festival kreeg nader vorm, er is gewerkt 
aan de ‘Circle Line’ die de culturele instellingen 
aan het IJ via het water verbindt, er vond 
programmatische samenwerking plaats met 
bijvoorbeeld de Tolhuistuin, het Amsterdam 
Dance Event landde in het Muziekgebouw en de 
nieuwe serie The Rest is Noise werd geboren in 

de Kleine Zaal. Zo werden de eerste contouren 
van deze koerswijziging zichtbaar in de 
programmering 2012 - 2013.  
 
Muziekgebouw aan 't IJ is een internationaal 
toonaangevend, open en gastvrij podium in 
Amsterdam, dat excelleert in concerten 
hedendaagse muziek en de daaraan 
gerelateerde genres klassiek, jazz, 
elektronische popmuziek en wereldmuziek. Wij 
willen hoge kwaliteit muziek brengen aan een zo 
breed mogelijk in muziek geïnteresseerd publiek 
van alle leeftijden. Liefde voor muziek, 
vooroplopen en spraakmakend zijn, zijn het 
uitgangspunt bij alles wat we doen. Wij willen 
mensen in het hart raken en hen laten ervaren 
hoe veelzijdig de muziek is waar wij voor staan. 
Wij streven ernaar de concertpraktijk en -
beleving te vernieuwen, in nauwe samenwerking 
met ensembles, musici, podia, en andere 
cultuurinstellingen uit binnen- en buitenland.  
 
Het is onze missie om onze liefde voor muziek 
met zoveel mogelijk anderen te delen, te laten 
zien hoe veelzijdig muziek is, te inspireren, te 
verrassen, spraakmakend te zijn en daarin 
voorop te lopen. Vanuit deze visie en missie 
komt de programmering tot stand met de 
Donderdagavondserie als centrale serie voor de 
hedendaags gecomponeerde muziek. 
Hedendaagse muziek is ons belangrijkste genre. 
Speciaal voor deze nieuwe muziek vanaf begin 
20e eeuw werd het Muziekgebouw ontworpen. 
Uniek in zijn soort en met een fantastische 
akoestiek. Zo rijk, gevarieerd en levendig als 
nieuwe muziek is, zijn ook de concerten die bij 
ons te horen zijn. Van vernieuwende 
experimenten tot lyrische melodieën en van 
stukken waarvan de inkt nog nat is, tot 
meesterwerken uit de eerste helft van de 20e 
eeuw.  
 
In 2012 luisterde een keur aan nationale en 
internationale ensembles de 
Donderdagavondserie op. De PROMS ensembles 
(Asko|Schönberg, Nieuw Ensemble en 
Nederlands Blazers Ensemble) leverden 
concerten van hoog niveau af. Asko|Schönberg 
verzorgde onder leiding van Reinbert de Leeuw 
de Nederlandse première van ‘de dromen van 
Anna Giró’, een nieuw werk van Louis 
Andriessen met een prominente bijdrage van 
Monica Germino. Het Nieuw Ensemble 
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verzorgde een prachtige opening van het Cage 
weekend. De blazers verbonden in het 
programma ‘zij aan zij’ op onnavolgbare wijze de 
Turkse en Koerdische muziek. Ook buitenlandse 
topensembles waren sterk vertegenwoordigd in 
de Donderdagavondserie. Heinz Holliger 
dirigeerde en speelde eigen werk met het 
Zwitserse ensemble Contrechamps. Het 
Ensemble Modern wist een treffende combi te 
maken van muziek van Mozart en werk van de 
Duitse componist Manfred Trojahn.  
 
Amsterdam Sinfonietta bracht een Van der Aa 
portret met als hoogtepunt het alom bejubelde 
Up Close, “een opzwepende dialoog tussen film, 
elektronica en live muziek”, aldus het 
Hamburger Abendblatt.   
 
In 2012 bouwde het Muziekgebouw verder aan 
de series Piano, Grote Zangers en 
Strijkkwartetten. Series die zich stuk voor stuk 
in een groeiende belangstelling van het publiek 
mogen verheugen. Deze series begeven zich 
vaak op het snijvlak van hedendaags en 
klassiek. Deze genres liggen vaak dichterbij 
elkaar dan gedacht. Het Muziekgebouw streeft 
er naar de schotten tussen de genres weg te 
halen. De akoestiek van de grote zaal wordt in 
de pers geroemd voor juist dit repertoire.  
 
In de pianoserie maakte Alexander Melnikov een 
verpletterende indruk met een integrale 
uitvoering van de preludes en fuga’s van 
Sjostakovitsj. Deze uitvoering en het Brahms 
programma dat Melnikov in het najaar speelde, 
zijn voor het Muziekgebouw aanleiding geweest 
om Melnikov ‘Artist in Residence’ te maken in 
het Muziekgebouw in seizoen 2013 - 2014. 
Ralph van Raat tekende met een uitvoering van 
Ives’ Concord sonate en de ‘sonatas and 
interludes’ van Cage voor de hedendaagse 
pendant in deze serie. In de serie Grote Zangers 
maakten onder andere Ian Bostridge, 
Christianne Stotijn en Angelika Kirchschlager 
hun opwachting. Toppers in het Liedrepertoire 
die hun reputatie meer dan waarmaakten. 
 
In de strijkkwartetserie maakte het 
Amerikaanse Jack Quartet indruk met werken 
van Xenakis en Haas. Het Ives Ensemble 
speelde het ruim vijf uur durende tweede 
strijkkwartet van Morton Feldman. De Grieks 
Nederlandse componiste Calliope Tsoupaki 
schreef ‘groeibriljant’, een compositie die 
gedurende seizoen 2012 - 2013 per concert met 
2 minuten groeit en in het laatste 
strijkkwartetconcert van het seizoen voltooid is. 

Met het oog op de jongere doelgroep bouwen we 
voort op Listen to This, een avondvullend 
concertprogramma in en buiten de zaal in 
samenwerking met muziekorganisaties die zich 
op de jonge doelgroep richten. Compleet met 
Listen to This cafe op het foyerdeck. Bang on 
Can All Stars bracht in deze serie het 
ontroerende Music for Airplanes van Brian Eno. 
Het jongerenaanbod breidt zich verder uit met 
de nieuwe serie ‘The Rest is Noise’ in de kleine 
zaal van het Muziekgebouw. Op 27 mei startte 
deze nieuwe serie met een optreden van Julia 
Holter.  
 
Qua jeugd en educatie bouwen we voort op het 
succes van  de Kindermiddagen op de 
zondagmiddag en Open je Oren! Verder vindt er 
mede door de steun van het SNS REAAL Fonds 
een flinke uitbreiding plaats van het 
schoolconcertaanbod in het Muziekgebouw. 
 

 
 
2012 heeft voor het Muziekgebouw ook voor een 
groot deel in het teken gestaan van de aanvraag 
voor het Kunstenplan 2013 - 2016 en het 
voorbereiden op de bezuinigingen die vanaf 
2013 op ons afkomen. In de Kunstenplan 
aanvraag heeft het Muziekgebouw fors ingezet 
om in samenwerking met de ensembles en 
samen met het Bimhuis de podia te worden voor 
modern klassiek, jazz en wereldmuziek. In het 
plan zit een stevige ambitie om de 
bovengenoemde genres te combineren met het 
klassieke genre dat al in het Muziekgebouw 
verankerd is. Verder wordt in het plan intensieve 
samenwerking met diverse partijen 
nagestreefd, zoals Paradiso, Holland Festival, 
de programmeurs van het Tropentheater en 
vanzelfsprekend het Bimhuis. De Amsterdamse 
Kunstraad heeft positief geadviseerd over de 
aanvraag van het Muziekgebouw. De grote 
uitdaging die nu voorligt, is de ambities die in 
het plan staan te verwezenlijken, rekening 
houdend met een korting van 15% op het 
subsidie van de gemeente Amsterdam. Een 
korting van € 475.000,-. Om deze uitdaging het 
hoofd te bieden, zijn we in 2012 begonnen met 
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het maken en uitvoeren van plannen om de 
bezuinigingen op te vangen. De 
personeelsformatie wordt met ongeveer 6 FTE 
teruggebracht. Verder wordt bezuinigd op 
overheadkosten. We proberen het 
programmabudget zoveel mogelijk intact te 
houden. Daartoe is een bestemmingsreserve 
aangelegd. 
 
    
2. Spraakmakende producties     2. Spraakmakende producties     2. Spraakmakende producties     2. Spraakmakende producties         
In 2012 werden vele mooie producties 
gerealiseerd in het Muziekgebouw. Een aantal 
bijzondere producties lichten we hier uit. 
 
29 januari 2012 BachdagBachdagBachdagBachdag    
In samenwerking met de Stichting Organisatie 
Oude Muziek in Utrecht organiseerde het 
Muziekgebouw voor de tweede keer de 
Bachdag. Een dag lang muziek van Johann 
Sebastian Bach. Volgens velen de grootste 
componist aller tijden. Een festival voor en met 
het publiek. Amateurzangers repeteerden 
gedurende de dag met Erik van Nevel werken 
van Bach in een zogenaamde ‘scratch’. Aan het 
eind van de middag klonk het resultaat in de 
entreehal. Een sensationeel onderdeel van het 
programma was het optreden van de Belgische 
marimbaspeler Koen Plaetinck. Hij bewerkte 
Bachs muziek voor marimba. Dat leverde een 
spectaculair en bewogen concert op. De dag 
werd sfeervol afgesloten met motetten van 
Bach door Vocalconsort Berlijn. 
 

 
 

10 mei 2012 Oliver Knussen 60Oliver Knussen 60Oliver Knussen 60Oliver Knussen 60   
In de Donderdagavondserie vierde 
Asko|Schönberg de zestigste verjaardag van de 
Britse componist en dirigent Oliver Knussen, 
met een concert onder leiding van de jarige zelf. 
Er werd een reeks korte werken gespeeld van 
Knussen die een goed overzicht bieden van zijn 
oeuvre dat uitgesproken modern, maar 
tegelijkertijd bijna schaamteloos toegankelijk 
is. De meeste stukken zijn kort en intens. Na de 
pauze klonken Rob Zuidams McGonagall Lieder 
met sopraan Katrien Baerts. Een enerverend 
werk over de bouw en de verwoesting van een 
brug over de Tay, waarbij pingpongballen de 
reizigers van de verongelukte trein verbeelden. 
 

 
 

 
28 - 30 september 2012 Berio festivalBerio festivalBerio festivalBerio festival    
In een lang weekend bracht het Muziekgebouw 
een ode aan Berio, één van de avant garde 
componisten uit de jaren vijftig. Deze Italiaanse 
componist wil vooral communiceren met zijn 
muziek. Experimenteerdrift komt op de tweede 
plaats. Veel van zijn muziek spreekt direct aan. 
In het weekend komt Berio in al zijn 
veelzijdigheid aan bod. Zo opende het festival 
met  Sinfonia een groot bezet 
muziektheaterwerk, uitgevoerd door de 
conservatoriumorkesten van Rotterdam en Den 
Haag met medewerking van de Synergy Vocals. 
Een stuk waarin het scherzo uit de tweede 
symfonie van Gustav Mahler de boventoon 
voert. Het was een spetterende opening van het 
festival. De tweede avond klonk naast de 
populaire Folk Songs, het weinig uitgevoerde 
Coro. Het stuk is een aanklacht tegen regimes 
die opstanden bloedig onderdrukken. Berio 
gebruikt teksten van de dichter Pablo Neruda. 
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Het stuk kreeg een gedreven en geladen 
uitvoering door Het Doelenensemble, het Duitse 
Notabu en Cappella Amsterdam en kon rekenen 
op luide bijval van het publiek.  
 
De andere kant van Berio kwam aan bod in zijn 
sequenza’s voor verschillende solo 
instrumenten en bewerkingen van die 
sequenza’s van Berio zelf (Chemins), briljant 
uitgevoerd door Asko|Schönberg onder leiding 
van Reinbert de Leeuw. Calefax bewerkte zelf 
een aantal sequenza’s voor rietkwintet. Het 
festival werd afgesloten met een uitvoering van 
Laborintus 2 in het Bimhuis. 
 
4 oktober 2012 Portret klas TorstenssonPortret klas TorstenssonPortret klas TorstenssonPortret klas Torstensson    
Op 4 oktober opende de Donderdagavondserie 
met een portret van Klas Torstensson door 
Asko|Schönberg onder leiding van dirigent 
Etienne Siebens. Klas Torstensson is in het 
seizoen ‘12/’13 Composer in Residence in 
Muziekgebouw aan ’t IJ. In 11 concerten in 
seizoen ‘12/’13 wordt ruim aandacht besteed 
aan het werk van deze Zweeds Nederlandse 
componist. Op deze avond klonken onder 
andere zijn Pocket Size Violin Concerto, een 
kamermuzikale bewerking van het later dit 
seizoen uit te voeren viool concert, en het 
intrigerende en bij vlagen opzwepende Self 
Portrait with percussion. De solistische 
bijdrages van violist Joe Puglia en percussionist 
Joey Marijs waren van zeer hoog niveau.  
 
 
26 oktober - 3 november 2012 Amsterdamse Amsterdamse Amsterdamse Amsterdamse 
Cello BiënnaleCello BiënnaleCello BiënnaleCello Biënnale    
Negen dagen lang stond het Muziekgebouw, 
alweer voor de vierde keer, volledig in het teken 
van de cello. Van de vroege ochtend tot in de 
nacht klonken cellosuites, cello masterclasses, 
celloconcerten, cellosonates en nog veel meer 
muziek waarin de cello centraal staat. De 
Amsterdamse Cello Biënnale, waar het 
nationale celloconcours onderdeel van 
uitmaakt, is in enkele jaren uitgegroeid tot het 
grootste cellofestival. Met ruim 17.000 
bezoekers is de Cello Biënnale een belangrijk 
festival voor het Muziekgebouw. Het 
Muziekgebouw is co-producent en partner van 
de Cello Biënnale. Ook deze editie van de 
Biënnale kende weer vele hoogtepunten. Bach & 
breakfast ’s ochtends om 09.30 uur trekt elke 
dag al vroeg honderden bezoekers naar het 
Muziekgebouw. Overdag zijn er de 
middagconcerten om 15.00 uur en Take Five om 
17.00 uur. 
 

 
 
In Take Five maakten vooral het Cello8cet 
Amsterdam met een uitvoering van Shaker 
Loops van John Adams en Tan Dun met zijn 
concertversie van de Oscar winnende 
soundtrack bij de film Crouching Tiger. Tan Dun 
was in deze editie ‘artist in residence’ bij de 
Cello Biënnale. The Map door het orkest van het 
Conservatorium van Amsterdam en Circle, het 
concert dat Tan Dun gaf met het Nieuw 
Ensemble en solisten, vormden samen met het 
concert van Asko|Schönberg met Carr, Geringas 
en Woudenberg hoogtepunten in een festival 
van hoog niveau. Door de uitgebreide 
randprogrammering en de vele nevenactiviteiten 
gonsde en zoemde het Muziekgebouw negen 
dagen van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. 
Daar is het gebouw voor bedoeld. 
 
15 - 18 november 2012 John Cage 100 jaarJohn Cage 100 jaarJohn Cage 100 jaarJohn Cage 100 jaar   
Van 15 - 18 november is stilgestaan bij het feit 
dat John Cage 100 jaar geleden werd geboren. 
Deze vrijdenker en volstrekt originele figuur in 
het naoorlogse muziekleven was en is van grote 
invloed op veel vakbroeders en andere 
kunstenaars. Vandaar dat in het Muziekgebouw 
stil werd gestaan bij zijn 100e geboortejaar. Het 
Nieuw Ensemble bracht op voortreffelijke wijze 
het pianoconcert van Cage en toonde met 
werken van Kim en Takemitsu de blijvende 
invloed van Cage aan. Ralph van Raat speelde 
op indrukwekkende en verbluffende wijze de 
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Sonatas and Interludes voor geprepareerde 
piano. Menig luisteraar zal zich verbaasd 
hebben afgevraagd of het voortgebrachte geluid 
echt uit de vleugel kwam. Het Ives ensemble 
sloot dit mini festival af met een aantal 
kamermuziek/ensemblewerken van Cage. Het 
‘String Quartet in Four Parts’, dat gelijkenissen 
vertoont met de strijkkwartetten van Morton 
Feldman is het Ives Ensemble op het lijf 
geschreven. Ook ‘Fourteen’ en ‘Music for 
Fifteen’ kregen gloedvolle uitvoeringen.  
 

 
 
 
3. Communicatie en Marketing3. Communicatie en Marketing3. Communicatie en Marketing3. Communicatie en Marketing    
Een belangrijk gegeven voor de 
marketing/communicatie van het 
Muziekgebouw was in verslagjaar 2012 de 
voorbereiding van een efficiencyslag. Ingegeven 
door bezuiniging, is gekeken naar een zo goed 
mogelijke nieuwe aanpak van de 
marketing/communicatie met minder middelen 
en mensen, maar met een optimaal rendement. 
In lijn met het mediagebruik is gekozen voor een 
strategie die meer dan voorheen nadruk legt op 
online marketing/communicatie en minder op 
printuitingen. Zo is onder meer besloten niet 
langer jaarlijks in print een compleet 
concertoverzicht uit te brengen, voor nieuw en 
bestaand publiek. Daarvoor in de plaats komt er 
een brochure met highlights, met als doel 
publiek te enthousiasmeren en stimuleren naar 
de website van het Muziekgebouw te gaan voor 
een compleet overzicht. Om online te kunnen 
ondervangen dat er geen jaarlijks 
concertmagazine is dat alle concerten 
evenredig ruimte geeft, is helder overzicht nodig 

en een verbetering van zoekmogelijkheden. De 
website van het Muziekgebouw ondergaat 
daarvoor een grondige vernieuwing die in het 
voorjaar van het nieuwe verslagjaar 
operationeel moet zijn. Uitgangspunten 
daarvoor zijn helder visueel overzicht van 
concerten op genres en series, alsmede meer 
online mogelijkheden om concerten met veel 
randactiviteiten of achtergronden overzichtelijk 
en uitnodigend aan het publiek te kunnen 
presenteren. Een belangrijk deel van de 
voorbereidingen voor de strategiewijzigingen 
hebben plaatsgevonden in 2012. Daarnaast is 
een nieuwe subwebsite gemaakt voor de 
afdeling Jeugd en Educatie. Belangrijkste doel 
daarvan was om zowel publiek als het onderwijs 
in een webomgeving die recht doet aan het 
aanbod (jeugdconcerten, workshops in de 
Klankspeeltuin en overige educatieve 
activiteiten) goed te kunnen informeren over alle 
activiteiten. In 2012 is het aantal Facebook- en 
Twittervolgers gegroeid naar respectievelijk 
4.288 (was in 2011 2.290) en 5.348 (was in 2011 
3.566).  
    
    
4. Educatie4. Educatie4. Educatie4. Educatie    
De afdeling educatie organiseert concerten, 
workshops en educatieve projecten voor 
kinderen en jongeren, zowel binnen als buiten 
schoolverband. Daarmee bouwt het 
Muziekgebouw aan een toekomst waarin het 
Muziekgebouw steeds meer een plek is die er 
ook voor kinderen en jongeren toe doet, waar 
jonge mensen zich thuis voelen en graag komen. 
De afdeling educatie is mede tot stand gekomen 
dankzij een bijdrage van het SNS REAAL Fonds.  
 

 
 
Een belangrijke taak van de afdeling educatie is 
de werving van basisscholen en middelbare 
scholen voor educatieprojecten. Het speerpunt 
lag in 2012 bij de werving van VMBO’s in 
achterstandswijken. Daarnaast  werd 
samengewerkt met Diversion, het bureau dat 
het project de Blikopeners van het Stedelijk 
Museum begeleidt. Een groep van 24 peer 
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educators bezocht vier concerten uit de serie 
'Listen to This' en Jazz. Dit resulteerde in twee 
focusgroepen die samenkwamen om over hun 
ervaringen in het Muziekgebouw te praten. 
Diversion schreef hierover een rapport. De 
volgende stap is het samenstellen van een 
jongerenpanel. Daartoe wordt samengewerkt 
met middelbare scholen, bijvoorbeeld door het 
aanbieden van maatschappelijke stages. 
Diverse middelbare scholieren hebben 
inmiddels in het Muziekgebouw hun 
maatschappelijke stage gedaan.  
 
Voor middelbare scholieren organiseerden we 
de IJ-Salon schoolconcerten, Culturele 
Middagen (een circuit van workshops, 
rondleidingen en een concert), jazzconcerten in 
het Bimhuis, Wiki Video concerten door Eboman 
en werkten we samen met Rapucation voor een 
participatieproject van 400 leerlingen in de 
Grote Zaal. Voor de basisscholen organiseerden 
we workshops in de Klankspeeltuin, concerten 
in de Classic Express en in samenwerking met 
Muziekschool Amsterdam de Zing Zo 
participatie concerten. Tijdens de  
Amsterdamse Cello Biënnale werden de 
workshops in de Klankspeeltuin gecombineerd 
met een workshop ‘bouw je eigen cello’. Zowel 
basisscholen als middelbare scholen zijn en 
blijven enthousiast over de Klankspeeltuin en 
de overige workshops en concerten voor 
kinderen en jongeren.  
 
Naast binnenschoolse muziekeducatie 
organiseert de afdeling educatie ook 
concertseries op zondagmiddagen. Vanaf 4 jaar 
is dat de serie Muziekgebouw Kindermiddagen, 
en vanaf  8 jaar kunnen kinderen met 
volwassenen naar de serie ‘Open je Oren’ waar 
steeds een andere musicus met zijn of haar 
instrument centraal staat.  
 
De Xenax is een klankinstallatie die in 2003 door 
drie kunstenaars speciaal voor de 
Klankspeeltuin is ontwikkeld. Kinderen kunnen 
aan de Xenax hun eigen grafische partituur 
maken, dat wil zeggen dat zij als het ware een 
muziekstuk zelf kunnen tekenen. Deze Xenax is 
hard toe aan een update. Deze update wordt 
mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage 
van de Maurice Amado Foundation.  
 
De afdeling educatie realiseerde in 2012 bijna 
12.000 bezoekers, exclusief de bezoekers aan 
de Muziekgebouw Kindermiddagen en ‘Open je 
Oren’. Een groei van 4.000 bezoekers ten 
opzichte van 2011, een goede prestatie van het 

educatieteam. Voor de nabije toekomst wordt 
aan plannen gewerkt met Rapucation, Oorkaan, 
Stichting Dansvak/LEF, Asko | Schönberg, 
Calefax Rietkwintet, de David Kweksilber 
Bigband en Muziekschool Amsterdam. 
 
 
5. Zakelijke evenementen5. Zakelijke evenementen5. Zakelijke evenementen5. Zakelijke evenementen    
In 2012 herstelde de omzet van de afdeling 
Zakelijke Evenementen zich goed, maar de 
gevolgen van de economische crisis laten zich 
nog wel voelen. De omzet van bijna € 695.000,- 
ligt € 50.000,- hoger dan in 2011, maar nog 
steeds zo’n € 50.000,- onder het niveau van 
2010. Evenementen hebben kleinere budgetten 
en over de prijs wordt veel en scherp 
onderhandeld.  
 

 
 
Het aantal verhuringen bedroeg 90 (85 in 2011) 
waarvan bijna de helft Grote Zaal verhuringen, 
34 Kleine Zaal verhuringen en vier producties 
waarbij het hele gebouw werd gebruikt. Overige 
producties waren studio verhuringen of de 
verhuur van losse foyerdecks. 
 
In 2011 is Muziekgebouw aan 't IJ voorzichtig 
gestart met het toelaten van een drietal (nacht) 
feesten voor 1.500 personen. De aanvankelijke 
terughoudendheid ten opzichte van dit soort 
evenementen heeft plaatsgemaakt voor 
optimisme, vooral over het feit dat ook een 
volledig nieuw publiek zijn weg vindt naar het 
gebouw. Jonge dance-fans konden ook in 2012 
vier keer het gebouw als danstempel gebruiken. 
Het oud en nieuw feest van Loveland voor het 
recordaantal bezoekers van 2.500 vormde 
hiervan een klinkende afsluiting. Voorlopig is 
gekozen voor twee partners op het gebied van 
dansfeesten: Nachtwerk en Loveland. 
Nachtwerk organiseerde naast de bekende VRIJ 
borrels ook een dansfeest tijdens het 
Amsterdam Dance Event. 
 
Muziekgebouw aan ’t IJ is blij met een groot 
aantal vaste klanten dat jaar op jaar zijn 
evenementen of vergaderingen in het 
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Muziekgebouw organiseert, zoals ING, Ahold, de 
VU en het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
 

 
 
   
De afdeling Zakelijke Evenementen had in 2012 
door langdurige ziekteverzuim een lastig jaar 
waar het de personele bezetting betrof. 
Inmiddels is de afdeling uitgebreid met een 
extra medewerker (0,6 FTE). Het probleem van 
de effectiviteit is goeddeels opgelost door een 
toegankelijker tarievenstructuur, waardoor 
oriënterende aanvragen direct kunnen worden 
beantwoord en niet een volledig uitgewerkte 
offerte behoeven.  
 
De samenwerking met cateraar Verhaaf werd 
gecontinueerd. In 2012 werd op initiatief van het 
ATCB een aanzet gegeven voor een Strategisch 
Partnership, een samenwerking tussen 
verschillende  middelgrote ‘special venues’ 
(theaters, musea en concertzalen) in 
Amsterdam. Doel van de samenwerking is 
congressen en evenementen die niet op een 
specifieke locatie kunnen worden 
ondergebracht, doorverwijzen naar andere 
locaties en ze daarmee te behouden voor de 
stad.   
    
    
6. Sponsoring en fondsenwerving6. Sponsoring en fondsenwerving6. Sponsoring en fondsenwerving6. Sponsoring en fondsenwerving    
2012 was een moeilijk jaar waar het gaat om 
sponsoring. Het Muziekgebouw heeft zich 
maximaal ingespannen om sponsors aan zich te 
binden, maar helaas zonder succes. De 
sponsormarkt zit behoorlijk op slot en de 
algemene economische situatie werkt eerder 
tegen dan mee. In het kader van de 
bezuinigingen heeft het Muziekgebouw er voor 
gekozen het contract van de medewerker 
fondsenwerving en sponsoring niet te verlengen. 
Het rendement was simpelweg te laag om deze 
kosten te blijven maken. Dat lag niet zo zeer aan 

de medewerker als wel aan de 
marktomstandigheden. Het Muziekgebouw 
stopt vanzelfsprekend niet met pogingen om 
sponsors aan zich te binden, maar we zullen dit 
op een andere manier inrichten. 
 
Qua fondsenwerving was 2012 wel een goed 
jaar. Er werd voor een bedrag van bijna € 
110.000,- aan fondsen geworven voor diverse 
projecten. Wij zijn alle fondsen dankbaar voor 
hun bijdrage. 
 
 
7. Personeel7. Personeel7. Personeel7. Personeel    
Op 31 december 2012 had het Muziekgebouw 37 
vaste werknemers op de loonlijst staan, samen 
goed voor 31,4 fte. Hiernaast put het 
Muziekgebouw uit een poule van 30 
zogenaamde flexwerkers / oproepkrachten, die 
verdeeld over de verschillende afdelingen een 
wisselend aantal uur per maand werkzaam 
waren. Het vaste personeelsbestand is in 
vergelijking met eind 2011 met ruim 2 fte 
teruggedrongen. In 2013 zal het 
personeelsbestand nog verder teruggedrongen 
moeten worden en zullen contracten voor 
onbepaalde tijd plaatsmaken voor 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of 
oproepcontracten. We moeten naar meer 
flexibiliteit. Niet omdat we dat zo graag willen, 
maar omdat dit de enige mogelijkheid is het 
hoofd te bieden aan de bezuinigingen. De 
directie is er zich van bewust dat het alsmaar 
verder terugdringen van het personeelsbestand 
een zware wissel trekt op de blijvers. De directie 
heeft veel waardering voor de onverminderd 
grote inzet van alle medewerkers in het 
Muziekgebouw. 
 
De 30 oproepkrachten / flexwerkers die 
voornamelijk bij de afdelingen Publieksservice 
en Kassa pieken in de werkdruk hebben 
opgevangen waren ook werkzaam bij het 
secretariaat. Daarnaast zitten in deze poule ook 
mensen die in de klankspeeltuin workshops 
begeleiden en rondleiders. Deze werknemers 
worden alleen ingezet als er activiteiten zijn. 
Buiten deze poule maakt het Muziekgebouw 
gebruik van een groep vrijwilligers die ingezet 
worden als gastheer/vrouw voor het geven van 
informatie aan bezoekers en het verkopen van 
programmaboekjes bij concerten. Hun inzet en 
toewijding is van groot belang voor het 
Muziekgebouw. 
 
Het ziekteverzuim was 6,7%, een hoog 
percentage. Naast de al eerder genoemde 
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langdurig zieken is ook het kort ziekteverzuim 
structureel hoog. De voorgenomen doelstelling 
om het ziekteverzuim richting het landelijk 
gemiddelde van ruim 4% te krijgen, blijft voor 
2013 dan ook staan en heeft de serieuze 
aandacht. 
    
    
8. Financiën8. Financiën8. Financiën8. Financiën    
Het jaar stond financieel in het teken van de 
verwachte korting op het subsidie van de 
gemeente Amsterdam en de daarop te nemen 
maatregelen voor de uitvoering van het 
kunstenplan 2013 - 2016. In de definitieve 
beschikking wordt het Muziekgebouw 15% 
gekort op het huidige subsidieniveau. De 
maatregelen om deze korting financieel op te 
vangen zijn lopende het jaar ingezet. De 
uitwerking van de bezuinigingen heeft in nauw 
overleg met de diensthoofden, 
Ondernemingsraad en Raad van Toezicht 
plaatsgevonden. Eind 2012 is een aantal van de 
maatregelen al gerealiseerd en zijn er besluiten 
genomen die hun beslag krijgen in 2013. 
 
De resultaten over 2012 zijn goed en dit creëert 
voor Muziekgebouw enige financiële ruimte en 
reserve voor de komende moeilijke jaren. Het 
resultaat waarin de reservering 
vervangingsinvesteringen al is verwerkt, is € 
11.000 positief. Onze publieksinkomsten zijn 
aanzienlijk toegenomen, ruim meer dan begroot 
voor 2012 maar ook aanzienlijk meer dan de 
realisatie in 2011. De inkomsten op zaalhuur van 
zakelijke evenementen blijven achter, dit wordt 
mede veroorzaakt door het huidige 
economische klimaat. Daarentegen zijn de 
resultaten op doorbelastingen als personeel en 
technische middelen wel toegenomen, 
waardoor het uiteindelijke resultaat van deze 
afdeling boven begroot resultaat is uitgekomen. 
Catering op deze evenementen als ook de 
inkomsten uit de horeca blijven overeenkomstig 
de landelijke trend achter bij de verwachting. Op 
de beheerkosten is dankzij een zeer stringente 
begrotingsdiscipline en ingezette bezuinigingen, 
maar ook door de niet voorziene positieve 
afrekening huisvestingskosten, minder 
uitgegeven dan begroot.  
 
In 2013 zal de focus van de afdeling financiën 
nog meer liggen op de tussentijdse rapportages 
en het tijdig adviseren van de directie over te 
nemen maatregelen om binnen de krappe 
begroting te blijven. Het hoofd financiën maakt 
mede daarom sinds eind 2012 deel uit van het 

strategisch overleg samen met hoofd marketing 
& communicatie en de directie. 
 
 
9. Restaurant Zouthaven9. Restaurant Zouthaven9. Restaurant Zouthaven9. Restaurant Zouthaven    
In 2012 is de samenwerking met Verhaaf 
geëvalueerd en is het contract voor de 
exploitatie van Zouthaven verlengd. Directie van 
Muziekgebouw en Verhaaf overleggen 
regelmatig over de voortgang en over nieuwe 
ideeën om restaurant en Muziekgebouw beter 
op elkaar te laten aansluiten qua sfeer en 
beleving. Het restaurant heeft in 2012 niet 
bijgedragen aan het resultaat van het 
Muziekgebouw. De omzet blijft achter bij de 
verwachtingen. Hier doet de economische 
recessie zich gelden. 
 
 
10. Kunstenplan 2009 10. Kunstenplan 2009 10. Kunstenplan 2009 10. Kunstenplan 2009 ----    2012 kwalitatieve 2012 kwalitatieve 2012 kwalitatieve 2012 kwalitatieve 
verantwoordingverantwoordingverantwoordingverantwoording    
Het Muziekgebouw aan ’t IJ heeft de 
doelstellingen in het ingediende Kunstenplan 
allemaal gehaald. Er zit een gestage groei in de 
bezoekersaantallen. De bezoekersaantallen 
geprognosticeerd in de aanvraag 2009 - 2012 
zijn gehaald en zelfs overtroffen. Het valt 
daarbij op dat vooral de eigen producties van 
het Muziekgebouw het verhoudingsgewijs 
steeds beter doen in vergelijking met de 
producties door derden. Dat betekent dat we 
met de programmering op de goede weg zitten.  
 
Het Muziekgebouw heeft drie concrete 
doelstellingen gegeven die het wilde bereiken in 
de afgelopen vier jaar: 
 
Een bruisend centrum aan ’t IJEen bruisend centrum aan ’t IJEen bruisend centrum aan ’t IJEen bruisend centrum aan ’t IJ    
Gebruist heeft het de afgelopen jaren op gezette 
tijden. Met name tijdens grote festivals, zoals 
de Amsterdamse Cello Biënnale en het World 
Minimal Music Festival komt het Muziekgebouw 
echt tot z’n recht. Mede daarom zijn we de 
afgelopen jaren de weg ingeslagen naar meer 
festivals en specials, zoals de dag van het trio, 
de Bachdag, de seizoensopening en festivals 
gewijd aan specifieke componisten zoals Kagel, 
Stockhausen, Oestvolskaja en Berio.  
Deze festivals en specials spelen zich niet 
alleen in de grote zaal af, maar ook in de rest 
van het gebouw in de vorm van festivalcafé’s, 
tentoonstelling en muziekprogramma’s in 
bijvoorbeeld de entreehal.  
In een aantal reguliere concertseries zoals 
Listen to This en de kindermiddagen passen we 
dit principe ook toe. We zijn op weg, maar het 
kan nog altijd beter. In de aanvraag voor 2013 - 
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2016 hebben we dan ook aangegeven dat er nog 
meer kan en moet in het Muziekgebouw. 
 
Internationaal aanzien in programmeInternationaal aanzien in programmeInternationaal aanzien in programmeInternationaal aanzien in programmeringringringring    
Muziekgebouw aan 't IJ werkt samen met vele 
ensembles uit het buitenland. Met een aantal 
van deze ensembles, zoals musikFabrik, 
bouwen we aan structurele samenwerking. Zo 
ook met zalen, festivals en consulaten in 
bijvoorbeeld Engeland (Barbican, Huddersfield 
Contemporary Music Festival), België (deSingel 
in Antwerpen, Concertgebouw Brugge) en de 
Verenigde Staten (Nederlands Consulaat, 
Lincoln Center, American Chamber Music 
Society). Conform het adagium 'Language no 
Problem' richt het programma van het 
Muziekgebouw zich van nature ook op een 
internationaal publiek.  
De vaste huisbespelers van Muziekgebouw aan 
't IJ, zoals Asko|Schönberg en Amsterdam 
Sinfonietta, behoren tot de internationale top en 
worden in het buitenland ook als zodanig 
bejubeld. Deze en andere Amsterdamse 
ensembles vertegenwoordigen Amsterdam met 
het Muziekgebouw als belangrijk icoon, jaarlijks 
zo'n 150 tot 200 keer in het buitenland. 
 
De programmering in het Muziekgebouw is de 
afgelopen jaren sterk geïnternationaliseerd. 
Zowel in ensembleseries als de 
Donderdagavondserie als in soloseries als Piano 
en Grote Zangers is het aandeel van 
internationaal erkende en gewaardeerde 
artiesten sterk toegenomen. Dat gecombineerd 
met de Nederlandse topensembles en solisten 
leidt tot een programmering die nationaal (veel 
nieuwe muziek hoor je alleen in het 
Muziekgebouw) en internationaal opzien baart. 
De afgelopen jaren is een stevig fundament 
gelegd waarop verder gebouwd kan worden. We 
werken met veel internationale musici, zalen en 
festivals samen. Er wordt naar het 
Muziekgebouw gekeken. Wij hopen dit de 
komende jaren voort te zetten.  
 
Met beide bovenstaande bewegingen dragen wij 
bij aan de ambities wereldklasse en prachtstad. 
Het Muziekgebouw won de internationale 
prestigieuze Dedalo Minosse Architectuurprijs 
als ook de International Urban Land Institute 
Award for Excellence. Amsterdam heeft lef 
getoond met de realisatie van Muziekgebouw 
aan ’t IJ en mag daar met recht trots op zijn. Het 
gebouw staat symbool voor de vernieuwing die 
het in zich draagt 
 

Een voortrekkersfunctie in de veranderende Een voortrekkersfunctie in de veranderende Een voortrekkersfunctie in de veranderende Een voortrekkersfunctie in de veranderende 
concertpraktijkconcertpraktijkconcertpraktijkconcertpraktijk    
Muziekgebouw aan 't IJ ziet zichzelf heel 
bewust als voorpost van nieuwe muziekvormen, 
als kraamkamer van de allernieuwste muziek, 
als verbindende schakel tussen de 
hedendaagse muziekcultuur en de klassieke. Zo 
vormen wij de ruggengraat van de hedendaagse 
kwaliteitsmuziek in Nederland, en in 
Amsterdam in het bijzonder. Met een nieuwe 
programmaformule die vanuit de hedendaags 
gecomponeerde muziek verbanden aangaat met 
aangrenzend repertoire, is Muziekgebouw aan 't 
IJ in staat programmavormen te ontwikkelen die 
zijn toegesneden op de behoeften van diverse 
makers en een evenzo divers publiek. Ook hier 
zijn belangrijke stappen gezet de afgelopen 
Kunstenplanperiode. Festivals, specials en 
concertseries waarbij het hele gebouw 
onderdeel wordt van het concert, breken met de 
traditionele concertpraktijk. Ook de 
communicatie met het publiek is informeler 
waar het kan, communicatiever en 
toegankelijker. Deels bereiken we dat door een 
zorgvuldige selectie van wie we programmeren 
en deels door wat we programmeren.  
Bovendien leent de multifunctionele zaal van 
het Muziekgebouw zich uitstekend om de 
concertpraktijk te veranderen. Op deze manier 
draagt het Muziekgebouw bij aan de 
laboratoriumfunctie van de stad Amsterdam. 
Tegelijkertijd biedt de hierboven geschetste 
praktijk ruime mogelijkheden aan jong talent. Er 
is de afgelopen jaren een gezonde 
wisselwerking ontstaan tussen jonge makers en 
het Muziekgebouw. Het zijn juist de jonge 
makers en musici die zich zeer thuis voelen in 
de nieuwe concertpraktijk. Het Muziekgebouw 
geeft hen de kans te excelleren. Steunend op de 
internationale reputatie van het Muziekgebouw, 
bereiken deze door het Muziekgebouw gescoute 
'high potentials' zo een publiek, maar ook 
(festival)programmeurs uit binnen- en 
buitenland waar ze anders niet of niet in die 
mate mee in aanraking zouden komen.  
 
Qua educatie staan Muziekgebouw aan ’t IJ en 
Bimhuis samen garant voor de vier schakels 
binnen de keten van talentontwikkeling: 
kennismaken, ontwikkelen/participeren, 
bekwamen/presteren en excelleren. 
Muziekgebouw en Bimhuis bieden steeds meer 
integrale programma’s aan waarin alle vier de 
schakels aan bod komen. 
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11. 11. 11. 11. Vooruitblik 2013Vooruitblik 2013Vooruitblik 2013Vooruitblik 2013        
2012 was een goed jaar voor het Muziekgebouw. 
Een jaar met groeiende bezoekersaantallen en 
herstel van de omzet van zakelijke 
evenementen. Opstekers die we goed kunnen 
gebruiken, omdat in 2012 ook duidelijk is 
geworden dat we vanaf 2013 met bijna een half 
miljoen euro per jaar gekort worden op onze 
subsidie. Deze korting gecombineerd met de 
ambitie die van het Muziekgebouw gevraagd 
wordt en die wij zelf ook in onze Kunstenplan 
aanvraag hebben neergelegd, leidt af en toe tot 
een behoorlijke spagaat en stelt directie en 
medewerkers voor grote uitdagingen. Er zijn al 
stappen gezet om deze uitdagingen het hoofd te 
bieden, maar we staan pas aan het begin. 
We merken bovendien dat de ensembles zwaar 
leunen op inspanningen van het Muziekgebouw. 
We zullen de verwachtingspatronen goed 
managen. 
 
Muziekgebouw aan ’t IJ gaat 2013 vol ambitie in. 
We prognosticeren een verdere groei van de 
bezoekersaantallen, groei in de opbrengst uit 
zakelijke evenementen en groei in het 
aantrekken van fondsen en sponsors.  Er staat 
een aantrekkelijk concertseizoen voor de deur 
dat gepresenteerd wordt op een volledig 
vernieuwde website. De ontwikkelingen in 2012 
geven ons de energie en het enthousiasme om 
ook van de nieuwe Kunstenplanperiode een 
succes te maken. 
 
De gemeente Amsterdam zijn wij meer dan 
erkentelijk voor de ondersteuning voor onze 
plannen. Daarnaast danken wij het Fonds 
Podiumkunsten, het SNS REAAL Fonds, het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst, de Maurice 
Amado Foundation en Radio 4 voor hun 
bijdragen om bijzondere projecten te realiseren. 
 
Amsterdam, 10 april 2013 
 
 
Maarten van Boven               
Algemeen en artistiek directeur   
   
 
 
 
 
 
 
Boudewijn Berentsen 
Zakelijk directeur 
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Verslag Raad van Toezicht Verslag Raad van Toezicht Verslag Raad van Toezicht Verslag Raad van Toezicht     
 
De Raad van Toezicht (RvT) van Muziekgebouw 
aan ’t IJ heeft in 2012 vier keer vergaderd. De 
RvT heeft goed toegezien op de afronding van de 
Kunstenplan aanvraag en daarna op de gehele 
procedure bij de Amsterdamse Kunstraad en de 
afronding in de Gemeenteraad. De RvT is 
verheugd over het positieve advies van de 
Kunstraad en over de uiteindelijke vaststelling 
van het plan door de gemeenteraad. Er ligt in de 
optiek van de RvT een solide en inhoudelijk goed 
ondernemingsplan ten grondslag aan het 
nieuwe vierjarenplan van Muziekgebouw aan ’t 
IJ. De bezuiniging van een half miljoen Euro op 
het subsidie van het Muziekgebouw baart de 
RvT zorg. Zeker als daar de nog zwaardere 
bezuinigingen op de ensembles bij in 
aanmerking worden genomen. De RvT steunt de 
directie van het Muziekgebouw in zijn 
voornemen tijdig maatregelen te nemen, zodat 
de financiële huishouding ook in 2013 goed op 
orde blijft. De RvT is zich ervan bewust dat de 
opdracht aan het Muziekgebouw de komende 
vier jaar geen gemakkelijke is. Een fors 
krimpend budget gekoppeld aan een hoge 
ambitie is uitdagend. De RvT is bereid deze 
uitdaging samen met de directie en 
medewerkers van het Muziekgebouw aan te 
gaan. Failure is not an option. 
 
De Raad heeft de jaarrekening over 2012 
goedgekeurd, als ook de begroting voor 2013. De 
financiële positie van Muziekgebouw aan ’t IJ is 
in 2012 opnieuw verbeterd. De vereiste 
reservering voor de vervanging van activa kon 
worden gemaakt en de financiële positie en de 
belangrijkste kengetallen zijn verbeterd. 
Muziekgebouw aan ’t IJ heeft zijn best gedaan 
om 2012 zo af te sluiten dat het klaar is voor de 
grote opgave die vanaf 2013 voorligt. In 2012 zijn 
de veranderingen ingezet die nodig zijn om de 
bezuinigingen die vanaf 2013 worden opgelegd, 
te kunnen opvangen.  
 
Op basis van kwartaalrapportages en 
toekomstprognoses houdt de RvT continu 
toezicht en controle op de financiële positie van 
Muziekgebouw aan ’t IJ. Waar nodig wordt aan 
de directie gevraagd bij te sturen. Er wordt 
accuraat gerapporteerd.    
 
In 2012 heeft de RvT een functioneringsgesprek 
met de zakelijk directeur gevoerd. Binnenkort 
staan functioneringsgesprekken met de 
algemeen artistiek directeur en zakelijk 

directeur op de agenda. Van deze gesprekken 
worden verslagen gemaakt. De RvT heeft in een 
vergadering zonder de directie van het 
Muziekgebouw ook zijn eigen functioneren 
geëvalueerd. Er wordt gewerkt aan een 
profielschets voor de RvT. De RvT heeft 
vastgesteld dat de benodigde kennis (financieel, 
artistiek, juridisch, marketing) in het publieke 
en private domein in ruime mate voorhanden is 
in de RvT.  
 
In 2012 trad RvT lid Jan Zekveld af na vier jaar 
lid te zijn geweest van de RvT van 
Muziekgebouw aan ’t IJ. Hij heeft zich al die 
jaren verdiept in de programmering van het 
Muziekgebouw en daarvoor veel suggesties 
geleverd. Directie en RvT zijn daarvoor veel dank 
verschuldigd aan Jan Zekveld. De vacature die is 
ontstaan door zijn vertrek is ingenomen door 
Henk van der Meulen. Henk van der Meulen is 
directeur van het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag, groot kenner van de hedendaagse 
muziek en componist.  
 
In 2012 zijn de bezoekersaantallen van 
Muziekgebouw aan ’t IJ opnieuw gestegen. Een 
compliment daarvoor aan de medewerkers is op 
zijn plaats, te meer omdat de programmering 
voor seizoen ‘12/’13 onder moeilijke 
omstandigheden tot stand kwam. Deze 
programmering doet het goed. De RvT heeft 
gezien dat in de plannen voor de komende jaren 
verdere groei wordt begroot met name ook door 
verbreding en uitbreiding van de 
programmering. De RvT steunt deze koers.  
 
De RvT benadrukt dat voor het waarmaken van 
de ambities van het Muziekgebouw voldoende 
middelen beschikbaar moeten zijn. Het 
Muziekgebouw zelf werkt hard aan het 
realiseren van eigen inkomsten. Op het terrein 
van fondsen lukt dit goed, de sponsormarkt is 
echter moeilijker. De RvT benadrukt dat het 
Muziekgebouw  ook in de toekomst voldoende 
steun van de gemeente Amsterdam nodig heeft 
om zijn ambities waar te maken.   
 
Vooruitkijkend naar 2013/2014 kijken wij uit 
naar de nieuwe programmering die opnieuw een 
aantal spannende nieuwe concertseries in het 
vooruitzicht stelt. De RvT zal in 2013 vooral 
letten op de financiën en het publieksbereik.   
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Amsterdam, 10 april 2013  
Raad van Toezicht Muziekgebouw aan ’t IJ 
Jan Doets, voorzitter     

  
                 
 

    

    

    

    
 
Sybren Kalkman, lid    
Henk van der Meulen, lid (va 1 juli 2012) 
Marieke Schoenmakers, lid 
Coen Teulings, lid  
Jan Zekveld, lid (tm juni 2012) 
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BeBeBeBestuurssamenstellingstuurssamenstellingstuurssamenstellingstuurssamenstelling    
 
    
DirectieDirectieDirectieDirectie    
 
Maarten van Boven   Algemeen en artistiek directeur  
 
Boudewijn Berentsen  Zakelijk directeur 
 
 
Raad van ToezichtRaad van ToezichtRaad van ToezichtRaad van Toezicht    
 
Jan Doets   Voorzitter 

Doetsconsult, oud CEO ING Real Estate 
Aangetreden per 12 december 2008, herbenoembaar per  
12 december 2011, aftreden per 12 december 2014 

 
Sybren Kalkman  Lid 

Accountant, oud partner KPMG 
Aangetreden per 7 juli 2007, herbenoemd per 7 juli 2010, 
Aftreden per 7 juli 2013 

 
Henk van der Meulen  Lid 

Directeur Koninklijk Conservatorium Den Haag, Vice voorzitter College 
van Bestuur Hogeschool der Kunsten, Den Haag 
Aangetreden per 1 juli 2012 

 
Marieke Schoenmakers Lid 
    Directeur VPRO 

Aangetreden per 8 april 2010, herbenoembaar per 8 april 2013,  
Aftreden per 8 april 2016 
 

Coen Teulings   Lid 
    Directeur Centraal Plan Bureau, Hoogleraar aan de  

Universiteit van Amsterdam 
Aangetreden per 6 december 2007, herbenoemd per 6 december 
2010, aftreden per 6 december 2013 

 
Jan Zekveld   Lid 

Adviseur en artistiek manager Het Brabants Orkest, voormalig artistiek 
directeur ZaterdagMatinee, voormalig artistiek directeur Koninklijk 
Concertgebouworkest 
Aangetreden per 3 oktober 2008, afgetreden per 20 juni 2012 

 
 
Het bestuur en toezicht van Muziekgebouw aan ’t IJ geschiedt volgens de principes en best practices 
van de Code Cultural Governance. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging.  
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Kengetallen 2012Kengetallen 2012Kengetallen 2012Kengetallen 2012    

    

  
realisatie 

2012 
kunstenplan 

2009-2012 
realisatie 

2011 

aantal activiteitenaantal activiteitenaantal activiteitenaantal activiteiten          

eigen producties 164 92 152 

producties derden 101 89 62 

totaal  concerten 265 181 214 

zakelijke evenementen 112 65 68 

totaal activiteiten 377 246 282 

        

bezoeken 2011bezoeken 2011bezoeken 2011bezoeken 2011          

eigen producties 46.201 29.601 44.807 

derden 45.810 48.835 27.458 

totaal 92.011 78.436 72.265 

zakelijke evenementen 25.836 13.000 19.164 

        117.847 91.436 91.429 

              

overigoverigoverigoverig          

educatieve activiteiten 501 440 413 

bezoekers educatieve activiteiten 11.929 8.460 7.953 

    

    

Personeelsformatie 201Personeelsformatie 201Personeelsformatie 201Personeelsformatie 2012 2 2 2     
per 31 december per 31 december per 31 december per 31 december     

 
2012201220122012    2011201120112011    

Personeel BeheerPersoneel BeheerPersoneel BeheerPersoneel Beheer        

zakelijke directie 1,0 1,0 

secretariaat  1,6 2,0 

communicatie / marketing  0,9 1,0 

fondsenwerving en sponsoring  0,0 1,0 

financiële administratie 1,7 1,7 

  5,25,25,25,2    6,76,76,76,7    

Personeel ActiviteitenPersoneel ActiviteitenPersoneel ActiviteitenPersoneel Activiteiten        

artistieke directie  1,0 0,0 

producenten  3,5 3,5 

technici 9,7 10,4 

kassa  2,0 2,7 

publieksservice* 2,3 1,7 

jeugd en educatie  1,5 2,2 

communicatie / marketing  2,9 2,9 

zakelijke evenementen 2,3 3,2 

  25,225,225,225,2    26,626,626,626,6    

      

TotaalTotaalTotaalTotaal    30,430,430,430,4    33,333,333,333,3    

     * excl. oproepkrachten publieksservice 
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Balans per 31 december 201Balans per 31 december 201Balans per 31 december 201Balans per 31 december 2012222    

ACTIVAACTIVAACTIVAACTIVA    31 december 2012 31 december 2011 

Materiële vaste activa   
 

    

Inventaris, apparatuur en vleugels 422.607 
 

492.634   

Overige bedrijfsmiddelen (klankspeeltuin) 68.750 
 

78.513   

    491.357   571.147 

    
 

    

Financiële vaste activa   10.025   8.617 

Totaal Vaste activaTotaal Vaste activaTotaal Vaste activaTotaal Vaste activa      501.382501.382501.382501.382      579.764579.764579.764579.764    

Vorderingen 515.565   511.525   

Liquide middelen 1.450.653   924.269   

Totaal Vlottende activaTotaal Vlottende activaTotaal Vlottende activaTotaal Vlottende activa      1.966.2181.966.2181.966.2181.966.218      1.435.7941.435.7941.435.7941.435.794    

  
  

    

TOTAAL ACTIVATOTAAL ACTIVATOTAAL ACTIVATOTAAL ACTIVA    
 

2.467.6002.467.6002.467.6002.467.600      2.015.5582.015.5582.015.5582.015.558    

PASSIVAPASSIVAPASSIVAPASSIVA    
        

Algemene reserve 142.906 
 

114.248   

Bestemmingsreserve 678.535 
 

423.304   

Totaal Eigen VermogenTotaal Eigen VermogenTotaal Eigen VermogenTotaal Eigen Vermogen      821.441821.441821.441821.441      537.552537.552537.552537.552    

VoorzieningenVoorzieningenVoorzieningenVoorzieningen      
  

          

Personele voorziening   110.036110.036110.036110.036      0000    

Langlopende schulden         

Egalisatierekening 170.789 
 

214.124   

Langlopende verplichtingen 168.000 
 

192.000   

Totaal Langlopende SchuldenTotaal Langlopende SchuldenTotaal Langlopende SchuldenTotaal Langlopende Schulden      338.789338.789338.789338.789      406.124406.124406.124406.124    

Kortlopende schulden         

Crediteuren 298.275 
 

198.267   

Kortlopend deel lening 24.000 
 

24.000   

Belastingen en premies soc. verzekeringen 66.072 
 

87.272   

Nog te betalen en vooruitontv. bedragen 808.987 
 

762.343   

Totaal Kortlopende schuldenTotaal Kortlopende schuldenTotaal Kortlopende schuldenTotaal Kortlopende schulden      1.197.3341.197.3341.197.3341.197.334      1.071.8821.071.8821.071.8821.071.882    

          

TOTAAL PASSIVATOTAAL PASSIVATOTAAL PASSIVATOTAAL PASSIVA            2.467.6002.467.6002.467.6002.467.600            2.015.5582.015.5582.015.5582.015.558    
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Exploitatierekening 201Exploitatierekening 201Exploitatierekening 201Exploitatierekening 2012222    

BATENBATENBATENBATEN    2012 
Begroting 

2012 
2011 

Publieksinkomsten 822.138 622.000 711.975 

Sponsorinkomsten                      -  75.000 8.000 

Overige inkomsten 975.884 950.000 896.353 

    
 

  

Indirecte opbrengsten 82.589 125.000 109.315 

Totaal OpbrengstenTotaal OpbrengstenTotaal OpbrengstenTotaal Opbrengsten    1.880.6111.880.6111.880.6111.880.611    1.772.0001.772.0001.772.0001.772.000    1.725.6431.725.6431.725.6431.725.643    

Subsidie gemeente Amsterdam 3.186.177 3.122.430 3.179.114 

Overige subisidies / bijdragen   
 

  

Subsidies uit publieke middelen 107.613 95.000 142.850 

Subsidies uit private middelen 47.322 25.000 32.267 

Totaal Subsidies / BijdragenTotaal Subsidies / BijdragenTotaal Subsidies / BijdragenTotaal Subsidies / Bijdragen    3.341.1123.341.1123.341.1123.341.112    3.242.4303.242.4303.242.4303.242.430    3.354.2313.354.2313.354.2313.354.231    

    
 

  

TOTAAL BATENTOTAAL BATENTOTAAL BATENTOTAAL BATEN    5.221.7235.221.7235.221.7235.221.723    5.014.4305.014.4305.014.4305.014.430    5.075.075.075.079.8749.8749.8749.874    

LASTENLASTENLASTENLASTEN    
      

Beheerlasten personeel 613.901 610.467 561.992 

Beheerlasten materieel 1.410.816 1.587.765 1.550.092 

Totaal BeheerlastenTotaal BeheerlastenTotaal BeheerlastenTotaal Beheerlasten    2.024.7172.024.7172.024.7172.024.717    2.198.2322.198.2322.198.2322.198.232    2.112.0842.112.0842.112.0842.112.084    

Activiteitenlasten personeel 2.368.204 2.197.223 2.329.409 

Activiteitenlasten materieel 562.202 463.845 565.034 

Totaal ActiviteitenlastenTotaal ActiviteitenlastenTotaal ActiviteitenlastenTotaal Activiteitenlasten    2.930.4062.930.4062.930.4062.930.406    2.661.0682.661.0682.661.0682.661.068    2.894.4432.894.4432.894.4432.894.443    

                
  

        

TOTAAL LASTENTOTAAL LASTENTOTAAL LASTENTOTAAL LASTEN    4.955.1234.955.1234.955.1234.955.123    4.859.3004.859.3004.859.3004.859.300    5.006.5275.006.5275.006.5275.006.527    

    
 

  

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERINGSALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERINGSALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERINGSALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING    266.600 155.130 73.347 

Saldo rentebaten/-lasten 17.288 7.500 15.193 

RESULTAAT VOOR BESTEMMING 283.888283.888283.888283.888    162.630162.630162.630162.630    88.54088.54088.54088.540    

Toerekening best. res.  Marketing/Programmering (110.000)                                                                         ----                                                                                    ----            

Toerekening bestemmingsreserve verv. activa (162.630) (162.630) (162.630) 

    
 

  

RESULTAAT TOEVOEGING RESULTAAT TOEVOEGING RESULTAAT TOEVOEGING RESULTAAT TOEVOEGING ALGEMENE RESERVEALGEMENE RESERVEALGEMENE RESERVEALGEMENE RESERVE    11.25811.25811.25811.258    
                                                                                
----        (74.090)(74.090)(74.090)(74.090)    

    


