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Penningmeester: Harald Walkate 

Lid RvT: Herman Koster 

Lid RvT: Daniëlle Cozijnsen 

Lid RvT: Floris van Alkemade 

Rooster van aftreden Raad van Toezicht 

Naam Benoemd  1e herbenoeming 2e herbenoeming Treedt af in jaar 

Daniëlle Cozijnsen 7-12-2016 2019 2022 2025 

Floris van Alkemade 7-12-2016 2019 2022 2025 

Harald Walkate 21-6-2012 2015 2018 2021 

Anneke Hogenstijn 26-6-2013 2016 2019 2022 

Herman Koster 26-6-2013 2016  2018 

 

Ondersteunende staf 

Manager (algemeen): Kiki Raposo de Haas (0,8 fte) 

Zakelijke leiding (financieel): Ivar Berix (0,2 fte) 

Producent: Emma Brouwer (0,5 fte) 

Publiciteit & Marketing: Hester Mol (0,6 fte) 

Stage Publiciteit & Marketing: Pauline Hunse (0,5 fte) (van februari t/m juli) 

Wijzigingen ten opzichte van 2016 

Er zijn geen wijzigingen in de samenstelling van het ensemble en de artistieke leiding, Raad van Toezicht en 

ondersteunende staf. Van februari t/m juli is het Calefax team versterkt met stagiaire Pauline Hunse (2,5 dag in 

de week). Pauline is master studente Applied Musicology en heeft ons geholpen met publieksonderzoek en 

andere werkzaamheden op het gebied van marketing. Daarnaast heeft ze Emma ondersteund bij diverse 

productionele zaken. 
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Activiteitenverslag 

We kijken met voldoening terug op een jaar vol inspirerende concerten en projecten. We noemen graag een 

paar hoogtepunten: allereerst het project More Moving Music dat we samen met videokunstenaar Jaap 

Drupsteen vormgaven. Dé solist van het jaar was Liza Ferschtman. Met deze fantastische violiste stelden we een 

uniek samenwerkingsconcert samen, met onder andere een nieuw werk van de componist/violist Oene van Geel 

voor viool en rietkwintet. Voor het eerst in ons bestaan gaven we, geïnspireerd door het thema pelgrimage, een 

wandelconcert in alle zalen van de Stadgehoorzaal in Leiden. Wat betreft onze passie voor nieuw repertoire voor 

rietkwintet, konden we ons geluk niet op met de keuze van de Barlow Prize, een componistenwedstrijd in de VS, 

die als hoofdprijs een compositieopdracht voor rietkwintet uitreikte. Onze basklarinettist Jelte Althuis was 

namens Calefax aanwezig in Utah voor de selectie van de winnaar: Stacy Garrop. Het resultaat zal te horen zijn 

tijdens het festival November Music 2018 waar Calefax én Stacy Garrop acte de présence zullen geven. We 

doken drie dagen onder in één van de heerlijkste kerken van Haarlem om een nieuwe cd op te nemen voor onze 

nieuwe platenmaatschappij Pentatone: Hidden Gems. Dit album zal in april 2018 het licht zien. En in een 

opsomming van hoogtepunten mag de PAN natuurlijk niet ontbreken.  

projecten: 
Pelgrimage Een programma geïnspireerd op ervaringen en gedachtes van pelgrims. Met muziek van Liszt, 
Buxtehude, Bach, de Lassus, Vaughan Williams en Pärt en arrangementen van de gezangen van pelgrims zelf. 
Met een nieuwe compositie van Babür Tongur. 
Fairy Tales Een programma voor volwassenen vol muziek geïnspireerd door oude sprookjes. Een wereld vol 
tovenaars, heksen, deugnieten, prinsessen en monsters, trollen, een muizenleger, betoverde paarden en dito 
bezems. Met een nieuwe compositie van Giel Vleggaar. 
Romantic Kaleidoscoop Een concertprogramma rondom de meeste recente cd van Calefax. Met o.a. Schumann, 
Scriabin, Mendelssohn en Jeths. 
Bach Die Kunst der Fuge Een integrale uitvoering in de kleine zaal van het Concertgebouw. 
La Folia/de gekte Een programma rond de waanzinnige en uitzinnige composities van Sergei Rachmaninov, 
Arcangelo Corelli en Carlo Gesualdo. 
 
Samenwerkingen 
Calefax & Liza Ferschtman Voor het eerst hebben we de samenklank van rietkwintet en viool verkend. We 
speelden vier concerten met stervioliste Liza Ferschtman. Met een nieuwe compositie van Oene van Geel en 
nieuwe arrangementen van Franck en Ravel. 
More Moving Music Een bijzondere cross over van beeld en geluid. Samen met videokunstenaar Jaap Drupsteen 
gaven we vier concerten waarin speciaal gemaakte beelden van Drupsteen werd geprojecteerd. Deze beelden 
zijn gemaakt op de muziek en (met gebruik van click tracks) synchroon uitgevoerd. Met een nieuw arrangement 
van Bryce Dessner. 
On the spot Een samenwerkingsproject (tevens op CD verschenen) met de veelzijdige trompettist Eric Vloeimans 
met muziek uit alle tijden. (3 concerten). 
Havenconcert Hoorn (met Cor Bakker en Katrien Baerts). Op uitnodiging van de Hoornse Havenconcerten 
maakten wij nieuwe arrangementen van Poulenc en Bernstein, speciaal voor deze samenwerking tijdens het 
openluchtconcert in de Karperkuilhaven in Hoorn.  
 
Bijzonder: 
Deelname jurering Barlow Competition. Winnaar Stacy Garrop. 
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Calefax Composers Competition 2018. Winnaar Mithatcan Öcal (Turkije) Deelname van zeven rietkwintetten: 
Atlantic, Akropolis & Splinter (VS), Nexus en Blattwerk (Zwitserland), Cascadia (Vancouver) en Kalamos 
(Belgrado). 
CD opname Hidden Gems (release 2018). 
PAN (met Eric Vloeimans, Yonga Sun, Dion Nijland, Arthur Klaassens, Ragazze Kwartet, Vanbinsbergen 
Playstation, Chris Koolmees, Menno van Delft, Michel Marang, Tierra Caliente en natuurlijk de presentatie van 
de jaarlijkse internationale compositiewedstrijd voor rietkwintet). 
 
Buitenland: 
Tournee VS (5 concerten) 
Tournee Hong Kong/Macau (4 concerten) 
Budapest (H) 
Ludwigshafen (D) 
 
Voorbereidingen voor het project Morphing Relations (workshop met componisten) 
 
Educatie/jeugd 
 
Zeven Sloten. Doortje gaat verhuizen en zal hierdoor haar vriendje heel erg gaan missen. Het nieuwe huis heeft 
heel veel kamers met heel veel sleutels, maar waar is toch die zevende sleutel? 
Een coproductie met Concertgebouw Amsterdam. Een meezingconcert voor iedereen vanaf vier jaar. Kinderen 
en hun ouders maken kennis maken met de instrumenten van een rietkwintet en mogen samen met zangeres 
Lotte van Dijck alle liedjes uit de voorstelling meezingen. De liedjes zijn van te voren online te beluisteren en 
beschikbaar op cd.  (14 voorstellingen in de Kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam). 
 
Enkele Reis Mars. Drie, twee, één… het luchtruim in! Daar ga je, zwaaiend naar de aarde, op weg naar een 
nieuwe wereld. Door de dampkring heen, zonder zwaartekracht zwevend in het heelal. De reis is lang en heftig, 
maar magisch, betoverend. Dan eindelijk: Mars, rood, kaal, leeg. Of toch niet? Vreemde, geheimzinnige dingen 
gebeuren… Hoe voelt, klinkt, ruikt het ongekende, hoe ziet het eruit? En, is het echt voorgoed? 
In januari 2015 bracht Calefax Enkele Reis Mars in première, een muziektheaterproductie voor kinderen vanaf 6 
jaar en hun families. Enkele Reis Mars is een muzikale en beeldende voorstelling zonder gesproken tekst, 
gemaakt in coproductie met Oorkaan. De regie was in handen van theatermaker Dagmar Slagmolen, in 
samenwerking met dramaturg Wout van Tongeren. De muziek in de voorstelling werd samengesteld, 
gearrangeerd en gecomponeerd door Calefax, met muzikale bijdragen van Bob Zimmerman en Wouter Snoei. Na 
de première in de Stadsgehoorzaal in Leiden volgde een tournee langs de Nederlandse en internationale 
concertpodia. De laatste voorstelling werd gespeeld op 12 maart 2017. De voorstelling werd 44 maal gespeeld 
en gezien door 8.776 jonge en oude bezoekers. (8 voorstellingen). 
 
De Muziekfabriek. “De vijf mannen van Calefax werken in een buizenfabriek. Of is het een fabriek voor 
verrekijkers? Ze doen elke dag hetzelfde en dat bevalt ze prima. Hun handelingen zijn zo goed op elkaar 
afgestemd en klinken zo mooi, dat het net lijkt alsof ze muziek maken. Zelf merken ze daar niets van. Als op een 
dag blijkt dat er geen nieuwe bestellingen zijn valt het werk stil. Er is paniek, maar als ze ontdekken wat er 
allemaal met buizen mogelijk is, wordt hun nieuwsgierigheid gewekt en gaan ze flink experimenteren. Als blijkt 
dat de mannen in staat zijn om van buizen de mooiste muziekinstrumenten te maken, stromen de orders weer 
binnen en ontstaat de Muziekfabriek. Nu moeten ze nog een manier te vinden om de muziek vast te leggen zodat 
die niet verloren gaat!”  
Een coproductie met Oorkaan: met deze succesvoorstelling ontvingen we de Junge Ohren Preis.  (11 
voorstellingen in Luxemburg en Hong Kong) 
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Kamermuziekweek Koninklijk Conservatorium. Projectweek side by side playing met slotpresentatie. 
Gedurende een week waren de leden van Calefax aanwezig als coach én speler om samen met rietblazende 
studenten repertoire (voor een uitgebreid rietensemble) in te studeren én uit te voeren. 
 
Master Classes in Hong Kong en Budapest 
 
Doelstellingen 
Onze artistieke koers en missie zetten wij onveranderd voort. Gedurende deze kunstenplanperiode zetten wij 

ons in om een aantal nieuwe en aanvullende ambities te verwezenlijken. In het kort formuleren we deze als 

volgt: 

 Artistiek: nieuwe en intensieve samenwerkingen (coproducties) met gerenommeerde partners uit 
verschillende disciplines  

 Internationalisering: het uitbreiden van onze Europese speelmarkt 

 Educatie: we verleggen onze focus van jeugdeducatie naar talentontwikkeling (young professionals) 

 Marketing: nieuwe strategie gericht op publieksverbreding en branding 

 Ondernemerschap: verbetering van ons werkgeverschap 
 

Impact 

 We zijn in 2017 inspirerende samenwerkingen aangegaan met videokunstenaar Jaap Drupsteen, violiste 

Liza Ferschtman, trompettist/improvisator Eric Vloeimans, pianist Cor Bakker, sopraan Katrien Baerts en 

bashoboïst Arthur Klaassens. Gedurende het jaar hebben we de coproductie Morphing Relations met 

Neue Vocalsolisten Stuttgart voorbereid. De voorbereiding bestond o.a. uit een workshop van twee 

dagen waarbij alle deelnemende musici én drie van de vier componisten aanwezig waren. Dit project zal 

in 2018 worden uitgevoerd. 

 Het is ons gelukt een nieuw gerenommeerd internationaal agentschap te werven: Opus 3 Artists in 

Berlijn. We verwachten in de nabije toekomst de ambitie onze Europese speelmarkt uit te breiden te 

realiseren. 

 We hebben onze focus verlegd naar talentontwikkeling, maar niet ten koste van jeugdeducatie. Beide 

educatieve doelgroepen zijn bediend: de jeugd door middel van de educatieve voorstelling Zeven Sloten 

en familieconcerten Enkele Reis Mars en De Muziekfabriek. De Young professionals door middel van de 

rietkwintet projectweek aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. 

 Marketing: zie publiek 

 Met het groeien van ons team is goed werkgeverschap een belangrijk thema. We hebben dit jaar 

aandacht besteed aan de ontwikkeling en opleiding van het team: met inzet van coach Gonnie Kügel is 

tijdens een heidedag gewerkt aan teambuilding. We hebben Holland Festival programmeur Jochem 

Valkenburg uitgenodigd om met de leden van Calefax te sparren over artistieke visie en ontwikkeling. 

Fagottist Alban Wesly volgde een cursus HR.  

Stichting Calefax heeft geen pensioenvoorziening en ook zijn de lonen/honoraria al jaren niet 

geïndexeerd. Daarom is er in 2017 voor het eerst weer een verbeteringsslag gemaakt door te investeren 

in een meer marktconforme honorering voor het hele team, evenals een tegemoetkoming voor het 

treffen van een individuele pensioenvoorziening. Deze verbeteringsslag wordt stapsgewijs over de 

kunstenplanperiode 2017-2020 uitgevoerd. 

Publiek 

De concerten van Calefax trokken in 2017 in totaal 20.385 bezoekers. Daarmee is het gemiddelde aantal 
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bezoekers per concert gestegen van 222 in 2016 tot 272 in 2017. Onze doelstelling voor de periode 2017-2020 is 

een gemiddeld bezoekersaantal van 300 per concert. Die doelstelling hebben we nog niet bereikt, maar er is wel 

een substantiële verhoging gerealiseerd. 

We hebben in 2017 op het gebied van marketing en publiciteit grote stappen gezet. In samenwerking met GRRR, 

creatief digitaal bureau in Amsterdam, hebben we een brandingstraject ingezet dat tot dusver resulteerde in 

een nieuwe visuele identiteit, huisstijl en website. Ook hebben we een CRM-plan opgesteld dat we stapsgewijs 

implementeren. We hebben voor het eerst in Calefax’ carrière een grootschalig publieksonderzoek uitgevoerd 

onder onze concertbezoekers (m.b.v. Continu Publieksonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy) en een 

marketingonderzoek. Deze onderzoeken hebben een analyse voortgebracht van onze belangrijkste klant- en 

doelgroepen en van de effectiviteit van onze verschillende marketing- en communicatiekanalen.  

In deze onderzoeken zijn de vier belangrijkste klantgroepen van Calefax onder de loep genomen: 

1. Bezoekers van Calefax concerten 
2. Calefax achterban (volgen Calefax middels de nieuwsbrief en social media) 
3. Kopers in de webshop (cd’s en bladmuziek via www.calefax.nl) 
4. Vrienden van Calefax (ondersteunen Calefax met een jaarlijkse bijdrage) 

 
Omdat we voor het eerst een uitgebreid publieksonderzoek uitvoerden, beschouwen we de uitkomsten als een 

nulmeting. Het onderzoek zal in 2018 een vervolg krijgen. Het publieksonderzoek verschafte ons o.a. de 

volgende belangrijke informatie over ons concertpubliek: 

1. Het merendeel van onze bezoekers (71%) bevindt zich in de leeftijdscategorie 55+ (NB: de 
kinderconcerten zijn niet meegenomen in het publieksonderzoek) 

2. De bezoekers van onze concerten zijn voornamelijk hoog opgeleid 
3. De bezoekers hebben over het algemeen een hoog inkomen 
4. 50% van de respondenten bezocht voor het eerst een concert van Calefax, 50% bezoekt onze concerten 

met enige regelmaat  
5. De bezoekers waarderen de concerten van Calefax gemiddeld met een 8,5/10 

 

Calefax maakt gebruik van het Mentality-model van Motivaction voor het definiëren van zijn doelgroepen. Uit 

de conclusies van het publieks- en marketingonderzoek in 2017 kwam naar voren dat het publiek van Calefax 

zich voornamelijk bevindt binnen het Mentality milieu Nieuwe Conservatieven1. Een oudere, hoogopgeleide 

doelgroep met voornamelijk hoge inkomens en interesse in traditionele cultuur, waaronder klassieke muziek. 

Deze groep wordt voornamelijk aangesproken door onze ‘reguliere’ concerten op de bekende concertpodia, de 

hoge kwaliteit van de programmering en de uitvoering.  

Een kleiner deel van ons publiek, maar een groot deel van onze achterban (online volgers, social media) kunnen 

we definiëren als de zogenaamde Kosmopolieten2. Een overwegend jongere doelgroep met brede culturele, 

maatschappelijke en politieke interesses, meer gemengd qua (culturele) achtergrond en inkomen. Deze groep 

wordt aangesproken door bijzondere, opvallende projecten (cross-over, multimediaal), festivals en projecten op 

bijzondere locaties.  

                                                           
1 https://www.motivaction.nl/mentality/de-acht-mentality-milieus/nieuwe-conservatieven 
2 https://www.motivaction.nl/mentality/de-acht-mentality-milieus/de-kosmopolieten 

http://www.calefax.nl)/
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Eén van de opvallende uitkomsten van de analyses is dat ons publiek in de concertzaal qua samenstelling sterk 

verschilt van onze online achterban (volgers op o.a. Facebook, Youtube, Twitter). De leeftijd van de 

concertbezoekers is grotendeels 55+, terwijl de leeftijd van onze grootste groep online volgers tussen de 35-55 

ligt.  

Met deze kennis zien we ons voor twee belangrijke uitdagingen gesteld: Hoe krijgen we een meer gemengd 

publiek bij onze concerten? En hoe kunnen we onze online achterban beter bedienen en stimuleren tot (meer) 

concertbezoek? De analyses voortkomend uit de onderzoeken bieden ons goede handvaten om onze strategie 

te bepalen en bij te sturen. Zo hebben we eind 2017 een speciale campagne ontworpen rondom ons nieuwe 

album Hidden Gems, die in het voorjaar van 2018 gelanceerd zal worden. Met deze campagne richten wij ons 

met name op de doelgroep Kosmopolieten, waar zich een breed potentieel publiek voor Calefax bevindt. Voor 

deze interactieve campagne, waarin publieksbinding en de kruisbestuiving tussen klassieke muziek en nieuwe 

media de belangrijkste factoren zijn, ontvingen we een innovatiesubsidie van het AFK.  

Naast het vergroten en verbreden van ons concertpubliek vormt het vergroten en verstevigen van onze (online) 

achterban een belangrijke doelstelling. Zo hebben we in het beleidsplan 17-20 de doelstelling geformuleerd het 

aantal abonnees op onze emailnieuwsbrief met 500 per jaar te laten groeien. De in 2017 gerealiseerde groei 

bedraagt 421 nieuwe abonnees (+44%). Het aantal volgers is onder meer gestegen door een verbeterde 

aanmeldfunctie op onze nieuwe website en het feit dat we actief abonnees werven door periodiek gratis live 

tracks met onze nieuwsbrief mee te zenden. Met name dit laatste aspect leidt tot veel positieve respons. 

Impact binnen onze eigen kunstvorm; het rietkwintet 

Een van Calefax’ belangrijkste drijfveren is dat we als groep voortdurend blijven zoeken naar nieuwe manieren 

om het publiek te laten delen in onze passie voor muziek. Calefax speelt al decennia een voorstrekkersrol binnen 

het muziekveld en is nog steeds een voorbeeld voor nieuwe generaties ensembles en musici. We zijn actief en 

genereus in het delen van onze ervaring en kennis met zowel gevestigde als aanstormende collega’s. Dit doen 

we onder meer via onze online community3, het (door ons opgerichte) World Wide Reed Quintet Network4, 

workshops en seminars op muziekscholen, universiteiten, conservatoria en diverse platforms. Dit doen we zowel 

in Nederland (o.a. Donemus Academy, Conservatorium van Amsterdam, Koninklijk Conservatorium) als 

internationaal (Arts Carnival Hong Kong, Liszt Academy Boedapest, Barlow Endowment Salt Lake City Utah). 

Onze pioniersmentaliteit is na 32 jaar Calefax onverminderd. Wij blijven experimenteren, ontwikkelen en 

vernieuwen.  

Door de jaren heen is onze andere belangrijkste missie, het bekend maken en ontwikkelen van het rietkwintet 

als genre, steeds verder gegroeid en belangrijker geworden. Daarom investeren we in onze uitgeverij, de Calefax 

Edition, en zijn we actief in het verstrekken van compositieopdrachten (aan Nederlandse én buitenlandse 

componisten) en het maken van nieuwe arrangementen voor rietkwintet. We dragen onze manier van werken 

over aan young professionals d.m.v. ensemblecoaching. Via het World Wide Reed Quintet Network, promoten 

wij actief de ontwikkeling van rietkwintetrepertoire. Binnen dit netwerk wordt repertoire (zowel arrangementen 

als composities) gedeeld en verstrekken we gezamenlijk compositieopdrachten.  

Sinds jaren organiseren we de Calefax Composers Competition, een internationale compositiewedstrijd, met als 

belangrijkste doel het verbreiden van het fenomeen rietkwintet en het vergroten van het repertoire voor deze 

bezetting. De talrijke nieuwe composities die jaarlijks worden geschreven in het kader van de wedstrijd (in 2017 

                                                           
3 https://calefax.nl/community/ 
4 https://calefax.nl/world-wide-reed-quintet-network/ 
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waren er 21 inzendingen) stellen wij zoveel mogelijk gratis beschikbaar via download op onze website. Daarmee 

promoten we het componeren voor rietkwintet én de deelnemende componisten. We zijn in gesprek met het 

Prins Bernhard Cultuurfonds over een mogelijke samenwerking met een Fonds op Naam of mecenas, om de 

wedstrijd naar een hoger plan te tillen. 

Omgeving 

Calefax is met name landelijk en internationaal georiënteerd. Hoewel we sterke binding voelen met de stad 

Amsterdam, onze standplaats, vervullen we geen nadrukkelijke lokale functie. De verbondenheid komt met 

name voort uit de intensieve samenwerking met diverse Amsterdamse partners, waaronder Muziekgebouw aan 

‘t IJ, Het Concertgebouw, Oorkaan en GRRR. 

Maatschappij 

Het lijkt een open deur, maar de belangrijkste maatschappelijke impact betreft de concerten die door ons 

worden gegeven. Daarmee communiceren wij de boodschap dat het bijwonen van een live concert in een 

concertzaal iets toevoegt aan wat de maatschappij te bieden heeft. Daar waar politiek en media zich meer en 

meer richten op basis aspecten als veiligheid, zorg en werk, doen wij niets anders dan het bieden van 

mogelijkheden om de menselijke beleving te verheffen tot iets groters. Wij beschouwen het delen van onze 

creativiteit en inspiratie als een wezenlijke bijdrage aan deze maatschappij. 

Educatie blijft één van onze belangrijke pijlers en daar hebben we in 2017 dan ook weer veel in geïnvesteerd. 

We speelden onze succesvolle kindervoorstelling Zeven Sloten (ontwikkeld i.s.m. Lotte van Dijck en Het 

Concertgebouw) voor ca. 4.000 basisschoolleerlingen uit de regio Amsterdam. Met ingang van seizoen 17-18 

spelen we deze voorstelling ook als vrije voorstelling, waarbij we een prachtige interactieve website5 

ontwikkelden waarop de jonge bezoekers de voorstelling en Calefax leren kennen, en de liedjes van de 

voorstelling kunnen leren.  

Met onze familievoorstelling Enkele Reis Mars hebben wij een bijzondere muziekvoorstelling voor het hele gezin 

neergezet. De voorstelling bevat actuele maatschappelijke thema’s: het reizen naar Mars, het achterlaten van 

het bekende (hoe lang zal onze aarde nog bewoonbaar blijven?), het verkennen van het onbekende (is er leven 

op Mars?), hoe de angst voor het onbekende tot conflict kan leiden, hoe moed en nieuwsgierigheid naar het 

onbekende tot avontuur kan leiden, en hoe muziek, bestaande uit harmonie en disharmonie een metafoor kan 

zijn van verbroedering en conflict. 

Onze familievoorstelling De Muziekfabriek blijft met name internationaal ongekend populair. Met deze tekstloze 

muzikale voorstelling reizen we de wereld over en vinden we aansluiting bij mensen van alle leeftijden en 

culturen. 

Naast muziekeducatie voor kinderen is Calefax in 2017 begonnen met de ontwikkeling van een nieuw groot 

educatief project, voor amateurblazers. Calefax zal hiermee in 2018 zijn intrede doen in de wereld van de 

harmonieorkesten. 

 
Belangrijke stakeholders:  

Podia: Muziekgebouw aan ’t IJ (huisvesting en eigen serie), BIMhuis (repetitieruimtes), TivoliVredenburg, De 

Doelen en Stadpodia Leiden (eigen series). 

                                                           
5 https://zevensloten.calefax.nl 
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Educatie: Concertgebouw Amsterdam (Zeven sloten), Koninklijk Conservatorium Den Haag (Master Reed 

Quintet, Rietkwintet Projectweek), Oorkaan (Enkele Reis Mars). 

Samenwerkingspartners: Neue Vocalsolisten Stuttgart (voorbereidingen voor de coproductie Morphing 

Relations), Schweigman& (voorbereidingen voor coproductie VAL). 

Artistieke peers: De rietkwintetten die deel uitmaken van het World Wide Reed Quintet Network, Barlow 

Endowment for Music Competition (Barlow Prize), Tineke Steenbrink (inspirator arrangement Musikalisches 

Opfer), Annechien Koerselman (regisseur), Jaap Drupsteen, Hidde de Jong (video vormgeving), Wouter Snoei en 

Koen Keevel (sound design), Desirée van Gelderen (lichtontwerp), Liza Ferschtman (violiste), Oene van Geel, 

Babur Tongur, Martijn Padding, Fabio Nieder, José-Maria Sanchez Verdu, Steffen Krebber, Elena Rykova 

(componisten). 

Publieke fondsen: Amsterdams Fonds voor de Kunst, Fonds Podiumkunsten. 

Particuliere fondsen: VSB fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds 21, Bunschotenfonds, Ernst von Siemens 

Musikstiftung. 

Collega-organisaties: Nederlandse Associatie van Podiumkunsten (sector muziek), werkgroep muziekensembles, 

ovale tafel overleg (muziek, dans en theater). 

Overige stakeholders: GRRR (creatief digitaal bureau), RS-finance (administratiekantoor), Pentatone Music 

(record label / platenmaatschappij). 

 
Kansen, bedreigingen en risico’s 

In samenspraak met de RvT heeft Calefax een Risico Inventarisatie opgesteld, waarin de belangrijkste 

ondernemingsrisico’s in kaart zijn gebracht. Waar nodig zijn er beheersingsmaatregelen getroffen. De Risico 

Inventarisatie wordt jaarlijks geëvalueerd. Op dit moment zien wij de volgende kansen, bedreigingen en risico’s: 

Bedreigingen:  

 Maatschappelijk: minder draagvlak voor klassieke muziek.  

Risico’s:  

 Financieel: mogelijk wegvallen van landelijke en/of gemeentelijke subsidie.  

 Financieel: Tegenvallende verkopen 

 Onveilige situaties op het podium, risico’s van een bedrijfsongeval, risico’s mbt het personeel. In 2017 

heeft Calefax een bestuurs- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een ziekte verzuimverzekering 

afgesloten. 

 Ouder worden van de leden, artistieke opdroging na 32 jaar samenwerking, verlies van 

podiumpresentie, stoppen van één of meer van de leden, risico van continuïteit. 

 Marketingtechnisch/technologisch: concurrentie met andere rietkwintetten/”ingehaald worden” door 

een jonger ensemble.  

Kansen:  

 In alle uitingen blijven wijzen op het maatschappelijk belang van een inspirerend cultureel klimaat. 

 Intensiveren van marketing, bijv. door meer aandacht te besteden aan présence op social media, 

ontwikkeling van nieuwe concepten, om zodoende voorop te blijven lopen in dit opzicht en de markt op 

ons gericht te houden. 

 Intensivering sponsorwerving en met name vriendenwerving 
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 Het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen 

 Het bereiken van nieuwe doelgroepen 

 Jaarlijkse heidedagen en regelmatige evaluaties waardoor een voortzetting van de samenwerking niet in 

gevaar kan worden gebracht. 

 Maandelijks artistiek overleg om ruimte te creëren voor artistieke brainstorms en processen. 

Ruimschoots aandacht en toetsing van onze eigen artistieke prestaties door middel van gesprekken met 

artistieke peers en collega’s.  

 Geïnspireerd blijven, o.a. door middel van samenwerkingen. 

 
 

Financieel resultaat 

Het jaar 2017 is afgesloten met een negatief resultaat van € 14.602. Dit resultaat is ten laste gebracht van het 

eigen vermogen. Het huidige resterende eigen vermogen bedraagt daarmee € 18.227.  

Het voorgenomen herstel van het eigen vermogen is in 2017 helaas nog niet gerealiseerd. Het bestuur en de RvT 

achten het eigen vermogen als te laag. De complexiteit van de (co)producties vraagt om een substantiëlere 

buffer om een gezonde solvabiliteit en liquiditeit te kunnen waarborgen, en daarmee te voorzien in voldoende 

werkkapitaal om tegenvallers te kunnen opvangen. 

Er zal in 2018 dan ook gestuurd worden op een versneld opbouwen van het eigen vermogen, zodat gedurende 

de jaren 2019 en 2020 een eigen vermogen gerealiseerd kan worden dat past bij de aard en omvang van onze 

organisatie. 

Toelichting op de jaarrekening 2017 

De meest opvallende posten/wijzigingen lichten wij hieronder graag kort toe. 

Balans 

Activa 

Voorraden en onderhanden activiteiten 

De voorraad cd’s en boeken is afgenomen met €12.767. Daarvan bedraagt €8.305 het saldo van inkoop, verkoop 

en promotie van cd’s en boeken. De overige €4.462 betreft afschrijvingskosten van de oude voorraad. 

Vlottende activa 

De liquide middelen zijn gegroeid van € 23.641 naar € 96.977. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door twee 

voorschotbetalingen van het FPK ter hoogte van € 65.875 (meerjarige subsidie) en € 42.000 (reeks 

compositieopdrachten). Deze betalingen creëren een buffer die er voor zorgt dat er op korte termijn geen 

liquiditeitsprobleem hoeven te worden verwacht. 

Overlopende activa 

Onder overlopende activa zijn vooruitbetaalde kosten t.b.v. het brandingstraject (uitgevoerd door GRRR) ter 

hoogte van € 17.555 opgevoerd. Dit betreft de gemaakte kosten voor de nieuwe website van Calefax en 

bijbehorend brandingstraject. 
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Passiva 

Eigen vermogen 

Er zijn momenteel geen bestemmingsreserves. 

Exploitatierekening 

Baten (p. 16) 

Publieksinkomsten 

De publieksinkomsten zijn gedaald t.o.v. 2016. De inkomsten behorend bij de acht laatste Enkele Reis Mars 

voorstellingen komen terug onder de post inkomsten vergoeding coproducent, die de eindafrekening bevat van 

dit project dat liep van 2015 t/m 2017. 

De post partage binnenland vertoont een stijging: het wordt voor concertzalen steeds aantrekkelijker te werken 

met partage-constructies i.p.v. afspraken op basis van uitkoop. 

De daling van uitkoopsommen buitenland heeft te maken met een sterke teruggang van buitenlandse concerten 

die voorheen werden geworven door ons agentschap Lomonaco International Artists in Londen, dat in zwaar 

weer verkeert, o.a. vanwege de Brexit. Gelukkig is in 2017 ook een nieuw agentschap geworven in Berlijn (Opus3 

Artists) waardoor de vooruitzichten voor de toekomst beter zijn. 

Sponsoring 

Calefax beschikt over een Google Ad Grant, ten behoeve van het online adverteren via Google. Met dit 

sponsorprogramma van Google, speciaal voor non-profit organisaties, hebben wij maandelijks een tegoed van 

ca. $ 10.000 te besteden aan online adverteren. Het totaal aan uitgekeerde advertentiewaarde t/m september 

2017 bedraagt € 51.967. Met ingang van september 2017 is Google gestopt met het verstrekken van 

specificaties waardoor de hoogte van de sponsoring niet meer kan worden vastgesteld. De sponsoring wordt wel 

voorgezet, maar kan niet meer worden geadministreerd. Aan de kostenkant zijn deze diensten terug te vinden 

onder materiële lasten marketing (pag. 19). Ook deze kosten zijn vanaf september 2017 niet meer opgevoerd. 

Overige bijdragen uit private middelen 

De inkomsten uit donaties van particulieren en bedrijven zijn stabiel. Voor het project Morphing Relations heeft 

Calefax € 22.000 geworven bij de Ernst von Siemens Musikstiftung, ten behoeve van vier compositieopdrachten. 

Overige bijdragen uit publieke middelen 

Dit betreft een subsidie van het Fonds Podiumkunsten voor een reeks compositieopdrachten. Het geworven 

bedrag is € 40.000 over de periode sept 2015 – sept 2017. Hiervan is in 2017 €15.000 besteed t.b.v. 

compositieopdrachten aan Martijn Padding en Oene van Geel.  

Ook voor de periode 2018-2019 is er bij het FPK weer een subsidiebedrag geworven voor een reeks 

compositieopdrachten ter hoogte van €42.000. Omdat hier in 2017 nog niets van is besteed, is dit gehele bedrag 

gereserveerd (zie p. 15, overlopende passiva). 

Toelichting op de personele bezetting (beheer en activiteiten) 

Het totaal aan fte personele bezetting is tijdelijk gestegen van 2,3 naar 2,6 fte. Dit is veroorzaakt door parttime 

stagiare Pauline Hunse die ons gedurende een half jaar ondersteunde (0,5 fte). 
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Lasten (p. 17) 

Kantoor- en organisatiekosten 

In 2017 zijn we overgestapt naar een andere administratiekantoor – in april is de gehele administratie 

gedigitaliseerd. Bestuur en RvT wilden graag meer real time inzage in de financiële status van de stichting. Deze 

nieuwe vorm van administreren zal dit gewenste inzicht in toenemende mate bieden. Ondanks het feit dat er 

veel eenmalige kosten zijn gemaakt (o.a. voor training, conversie, etc.) zijn de jaarlijkse administratiekosten 

(extern) iets afgenomen. Ook op accountantskosten wordt bespaard. We verwachten in de toekomst nog wat 

meer te kunnen besparen dankzij dit nieuwe systeem. 

Activiteitenlasten personeel 

De post honoraria musici repetities is afgenomen t.o.v. 2016. Deze kosten waren in 2016 relatief hoog vanwege 

het project Dijkdrift waar bijzonder veel voor is gerepeteerd. 

Activiteitenlasten materieel 

Het verschil met 2016 wordt hier veroorzaakt doordat er in 2017 geen grote coproducties hebben 

plaatsgevonden. In 2015 en 2016 werden er relatief hoge kosten gemaakt t.b.v. de projecten Enkele Reis Mars 

(Oorkaan) en Dijkdrift (Silbersee). 

De kosten voor film/multimedia en techniek optredens zijn relatief hoog vanwege de kosten voor het 

samenwerkingsproject met videokunstenaar Jaap Drupsteen. 

 

Toelichting op de vergelijking met de meerjarenbegroting 2017-2020 

In de jaarrekening wordt een vergelijking gemaakt met de meerjarenbegroting 2017-2020. In sommige gevallen 

lopen de gerealiseerde waarden ver uiteen met deze begroting. Het is belangrijk te realiseren dat deze begroting 

een gemiddelde is van vier jaar. In sommige jaren vinden er bijv. intensieve coproducties plaats (met 

bijbehorende projectfinanciering), in andere jaren gebeurt dat niet. Na de jaren 2015 en 2016 met grote 

coproducties als Enkele Reis Mars en Dijkdrift is 2017 een jaar zonder een dergelijke productie. Het is niet 

mogelijk élk jaar een dergelijke projectfinanciering te realiseren. Particuliere fondsen zoals VSB fonds en Prins 

Bernhard Cultuurfonds hebben ons ook laten weten niet élk jaar dit soort projecten te kunnen ondersteunen.  

Coproducties  

Project Enkele Reis Mars (coproductie Oorkaan) 

Dit project is in 2017 definitief afgesloten en afgerekend. In het voorjaar van 2018 vonden de laatste acht 

voorstellingen plaats. 

Liquiditeit en solvabiliteit 

De liquiditeitsratio van stichting Calefax is gestegen naar 1,72 (2016: 1,12). Een ratio boven 1,5 wordt als gezond 

beschouwd. De solvabiliteitsratio bedraagt 9,3% (2016: 11,2%). Vanwege het uitgebleven herstel van het eigen 

vermogen is ook het gewenste herstel van de solvabiliteitsratio niet gerealiseerd. De solvabiliteit is lager dan 

wenselijk wordt geacht door bestuur en RvT. We streven naar een ratio van minimaal 20%.  
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Prestaties 

Calefax heeft in 2017 in totaal 75 speelbeurten gerealiseerd, en daarmee aan het beoogde aantal prestaties 

voldaan. Het aantal gerealiseerde concerten in het buitenland is lager dan de door ons gestelde ambitie. We 

streven voor de periode 2017-2020 een verdeling na van jaarlijks 40 concerten binnen Nederland en 35 in het 

buitenland. We moeten echter constateren dat we de beoogde groei van het aantal buitenlandse concerten op 

dit moment niet kunnen realiseren. Er heeft in 2016 en 2017 een duidelijke terugval in het aantal buitenlandse 

concerten plaatsgevonden. We zien vanaf seizoen 17-18 een licht herstel, maar de groeiambitie zal mogelijk 

moeten worden bijgesteld. 

Binnen Nederland beschikken we nog altijd over een stevige marktpositie. We spelen veel concerten door het 

hele land. De spreiding fluctueert enigszins per concertseizoen, maar gemiddeld gezien bespelen we per 2 

seizoenen alle verschillende regio’s.  

Omdat we in 2017 drie verschillende kinderproducties hebben gespeeld (Enkele Reis Mars, De Muziekfabriek en 

Zeven Sloten) hebben we in dit boekjaar relatief veel familie- en schoolconcerten gegeven. Dit zal in 2018 veel 

minder het geval zijn.  

Het feit dat we relatief veel kinderconcerten hebben gegeven brengt met zich mee dat we in dit jaar vaker dan 

voor ons gebruikelijk is 2 of 3 voorstellingen op één dag hebben gespeeld. Zoals ook vermeld in het 

prestatiemodel, betreft het hier altijd volledige concerten, met een voorstellingsduur van 60’ tot 70’ minuten. 

Het gemiddeld aantal bezoekers van deze voorstellingen bedroeg 256 (per voorstelling, niet per dag.) Omdat het 

zowel artistiek als productioneel om volwaardige voorstellingen gaat, die enkel om logistieke redenen (op 

verzoek van de podia) meermaals op één dag worden gespeeld, zijn we van mening dat elk van deze 

voorstellingen als volwaardige speelbeurt dient te worden aangemerkt.  

Een ander voortvloeisel uit het grote aantal kinderconcerten is dat we minder voorstellingen in het circuit ‘groot’ 

hebben gerealiseerd, namelijk 26 in plaats van de voorgenomen 35. De productie Zeven Sloten speelden we 

voornamelijk in de Kleine Zaal van Het Concertgebouw, waarvan de capaciteit tijdens schoolvoorstellingen 

wordt aangepast van 437 naar 325 stoelen. We verwachten in de komende jaren meer voorstellingen in het 

grote circuit te zullen spelen, waardoor we gemiddeld toch op het juiste aantal grote voorstellingen zullen 

uitkomen. 

Toets realisatie inkomstenquotes: 
De eigen inkomstenquote (EIQ) bedraagt 50,0% -  2016: 65,8% 
De andere inkomstenquote (AIQ) bedraagt 58,2% - 2016: 71,8% 
 
In de jaren 2015 en 2016 voerden wij twee grote coproducties uit; Enkele Reis Mars en Dijkdrift. Voor deze 
projecten wierven wij substantiële projectsubsidie en coproductiebijdragen. Daardoor viel de EIQ in deze jaren 
relatief hoog uit. In 2017 is er niet een dergelijke coproductie gerealiseerd; hetgeen de daling van de EIQ en de 
AIQ verklaart. De door het FPK minimaal vereiste EIQ van 25%-30% en de minimaal vereiste AIQ van 30%-40% 
zijn ruimschoots behaald. 
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De verhouding tussen de diverse inkomsten is als volgt: 

 
2017 2016 

Publieksinkomsten 25,10% 20,11% 

Sponsorinkomsten 9,45% 6,87% 

Vergoedingen coproducent 3,09% 25,13% 

Overige inkomsten 7,50% 5,82% 

Bijdragen particulieren (vrienden) en bedrijven 1,48% 1,02% 

Bijdragen private fondsen 3,44% 6,53% 

      

Totaal Eigen Inkomsten 50,05% 65,48% 

      

Subsidie FPK 41,78% 28,44% 

Subsidie gemeente 5,83% 3,36% 

Overige bijdragen uit publieke middelen 2,34% 2,72% 

      

Totaal publieke subsidies 49,95% 34,52% 

 

Code Culturele Diversiteit  

 

Op basis van de vier peilers van de code constateren wij constateren het volgende: 
 
Programma – Wij maken geen speciaal programma-aanbod voor mensen met een andere culturele achtergrond. 
Wel leidt onze artistieke visie ons naar muziek uit andere culturen, die met enige regelmaat invloed heeft op 
onze programmering. Dit komt tot uiting in concertprogramma’s waarbij we samenwerken met musici zoals de 
Syrische klarinettist/componist Kinan Azmeh. In het voorjaar van 2018 treedt Calefax op in het festival Oriental 
Landscapes, waarbij de groep o.a. zal samenwerken met de Iraanse zanger Mohammad Motamedi en waar 
repertoire zal worden gespeeld dat een weerspiegeling geeft van de artistieke dialoog tussen Oost en West.  
 
In het recente programma Pelgrimage (2017) gaven wij aandacht aan hoe verschillende culturen een innerlijke 
reis beleven. Naast Christelijke inspiratiebronnen werd ook het Soefisme als bron gebruikt. De Turkse componist 
Babür Tongur componeerde in opdracht van Calefax een nieuwe compositie geïnspireerd op de Turkse Mevlana. 
 
Publiek – Mensen met een andere culturele achtergrond vormen voor ons geen aparte doelgroep. Mensen met 
diverse culturele achtergronden maken wel deel uit van onze doelgroepen ‘Nieuw breder publiek’ en 
‘Muziekstudenten’. 
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Personeel – Wij staan open voor mensen met andere culturele achtergronden binnen ons team en de Raad van 
Toezicht. Bij vacatures adverteren wij o.a. via Binoq Atana. Onze manager heeft een Zuid-Europese achtergrond. 
Wij zien dit als een verrijking. 
 
Partners – We reizen regelmatig naar andere continenten (tournees naar o.a. Zuid Afrika, Brazilië, China) waar 
we inspirerende ontmoetingen hebben met andere musici die soms leiden tot samenwerkingen zoals met de 
Zuid Afrikaanse componist Kevin Volans, de Syrische klarinettist en componist Kinan Azmeh en de Braziliaanse 
componist Luca Raele.  
 

Code Cultural Governance 

 

Stichting Calefax onderschrijft de Governance Code Cultuur en past de 9 principes van de code toe. Sinds 

februari 2016 hanteren wij het raad-van-toezicht-model. De leidinggevende positie van de musici, die sinds de 

oprichting van Calefax centraal heeft gestaan in de collectieve werkwijze, is hiermee formeel bestendigd 

aangezien de musici het 5-koppige directie/bestuur vormen van de stichting (in de dagelijkse praktijk “directie” 

genoemd; de leden zijn “directeur-bestuurders” in de zin van de code).  

 

Relevante (neven)functies leden RvT en bestuur 

Anneke Hogenstijn 

Interim manager Cappella Amsterdam 

Lid RvT Hogeschool der Kunsten Den Haag 

Lid RvT Concert- en Congresgebouw De Doelen Rotterdam 

Lid Bestuur Het Kersjesfonds 

Bestuursvoorzitter Algemeen Ondersteuningsfonds voor Toonkunstenaars 

Harald Walkate 

Lid bestuur Stichting JAM Nederland 

Lid bestuur Jazz Orchestra of the Concertgebouw 

lid bestuur Stichting Rogier Telderman  

Daniëlle Cozijnsen 

Senior beleidsmedewerker bij OCW 

Alban Wesly 

Hoofdvakdocent fagot Koninklijk Conservatorium Den Haag 

Raaf Hekkema 

Hoofdvakdocent saxofoon Koninklijk Conservatorium Den Haag 

 

Wet normering topinkomens 

Voor stichting Calefax is de WNT niet van toepassing. Overigens kunnen wij melden dat de RvT van Stichting 



Calefax onbezoldigd werkt en dat geen van de medewerkers van Calefax meer dan de Balkenende norm

verdlent.

VrtrkaartelËclcft,

Het vrijkaartenbeleid van Calefax is ongewijzigd; per concert zijn er voor de leden van Calefax en de RvT

maximaal 2 vrijkaarten beschikbaar. De meeste vrijkaarten worden gebruikt voor artistieke en zakelijke relaties.

We kijken terug op een bijzonder jaarl

Í{amens de Raad rran ToezirÍrt en de musici van Stiótiqg C-ahf;ax,

Hoogadrtrnd,

Anneke Hogenstijn

Vootzitter RvT

AmshÍdam,29 maart 2018

lvar Berix

narnem musici/bestuur
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