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Bestuursverslag NNO Instrumentenfonds 2020  

 

Doel 

 

De stichting NNO Fonds heeft ten doel “het ondersteunen - zowel financieel als facilitair - van het 

NNO, alsmede het verrichten van al hetgeen tot één en ander behoort of daaraan in de ruimste zin 

bevorderlijk kan zijn”. 

De hoofddoelstelling van het Fonds is het aanschaffen van instrumenten voor de orkestleden van 

het NNO. Deze worden op basis van een bruikleenovereenkomst aan orkestleden in vaste dienst 

ter beschikking gesteld. 

In het geval van bijzondere activiteiten, kan er ook op andere wijze ondersteuning aan het NNO 

worden gegeven, zoals verwoord in de doelstelling van het NNO Fonds. 

Naast relatiebeheer richt het Fonds zich hoofdzakelijk op particulieren. Ook “crowdfunding” behoort 

tot de mogelijkheden. 

Jaarrekening 2020 

 

De administratie van het Fonds wordt verricht door de boekhoudkundig medewerker van het NNO, 

de heer Wim Voogd. Deze jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de controller 

van het NNO, de heer Geuvert Lolkema. Deze jaarrekening is gecontroleerd door 

Accountantsbureau Afier te Tynaarlo. 

Een goedkeurende verklaring is door hen afgegeven. 

 

Het negatieve resultaat over 2020 bedraagt € 54.133                           

 

Als waarderingsgrondslag van de aangeschafte muziekinstrumenten geldt dat ze bij aanschaf 

volledig worden afgeschreven. In het Eigen Vermogen vertegenwoordigen ze hierdoor een waarde 

van € 1,-. 

 

De liquiditeit van het Fonds bedroeg ultimo 2020 € 137.753                            

De winst- en verliesrekening van het NNO Fonds wordt op het Internet (www.federatiecultuur.nl)  

gepubliceerd. Dit, omdat het NNO Fonds een Algemeen Nut Beogende Instelling is (ANBI). 
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Vergaderingen bestuur NNO Fonds 

 
Omdat er vanwege corona, geen fondsactiviteiten konden plaatsvinden, is het bestuur in 2020 
alleen bijeen geweest op 28 februari en online op 29 mei.  
 

De volgende onderwerpen kwamen in 2020 aan de orde: 

• Jaarrekening, bestuursverslag en liquiditeitsoverzicht 2019; 

• Bestuursvorm in combinatie met bestuurssamenstelling inclusief zoektocht naar een 

penningmeester NNO Fonds; 

• Voorbereiding donateurs- en Gildebijeenkomsten; 

• Aanschaf/verkoop/onderhoud instrumenten; 

• Voortgang wervingscampagne NNO Gilde met als doel het budget van het NNO 

Instrumentenfonds te verruimen en zo de aanschaf van strijkinstrumenten mogelijk te 

maken;  

• Evaluatie donateursmailing 2019/2020; 

• Symfonisch gala 2020. 

 

Het belangrijkste onderwerp in het jaar 2020 was de bestuursvorm en de voortgang van de start 
van het NNO Gilde en de werving van leden voor dit Gilde.   

 

Bestuurssamenstelling 

 

Het bestuur van het NNO Fonds was in 2020 als volgt samengesteld:    

Leendert J. Klaassen 

Marieke J. Zwaving 

Sijmon (Siem) Jansen tot 1 juni 2020 

Ingeborg Walinga, algemeen directeur/bestuurder Stichting NNO 

Didi S. Westerhof, adviseur 

 

Verdeling taken bestuur: 

Leendert J. Klaassen: voorzitter 

Marieke Zwaving: secretaris vanaf 1 oktober 2018, bestuursverslag 

Sijmon (Siem) Jansen: externe relaties 

Didi S. Westerhof: inventarisatie instrumenten 
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Aanschaf/verkoop/ onderhoud instrumenten 

Elk orkestlid in vaste dienst van het NNO kan een aanvraag indienen om een instrument in 

bruikleen te ontvangen van het Fonds. De prioriteitsvolgorde voor de aanschaf van instrumenten is 

als volgt vastgesteld: 

1. vleugel, slagwerk, contrabassen en bijzondere blaasinstrumenten 

2. koperen blaasinstrumenten 

3. houten blaasinstrumenten 

4. strijkinstrumenten 

Het bestuur besluit tot het al dan niet aanschaffen van instrumenten op basis van het schriftelijke 

advies van de Instrumenten Adviescommissie (IAC) van het NNO.  

De Instrumenten Adviescommissie bestaat uit: 

 

Kristin Stets, namens de Ondernemingsraad (OR) 

Florent Maigrot, namens de Artistieke Commissie (AC) 

Marcel Mandos, artistiek leider 

Piter Zwart, teamleider Orkestzaken  

 

In aNNOtaties (het informatiebulletin van het NNO), tijdens plenaire vergaderingen en via het in 

2020, vanwege corona, geïnstalleerde platform Teams van het NNO worden de mogelijkheden van 

het NNO (Instrumenten)Fonds onder de aandacht van de orkestleden gebracht. 

 

 

Besluiten over de aanschaf van bruikleeninstrumenten en andere aankopen vanuit het NNO 

Fonds in 2020.  

Bijdragen ten laste van het NNO Instrumentenfonds werden beschikbaar gesteld voor: 

1. De aankoop van een vijfsnarige contrabas (definitief besluit). Dit besluit werd genomen 

nadat een geschikte contrabas werd gevonden en deze door twee onafhankelijke taxateurs 

op waarde is getaxeerd. 
2. Een deel van de loonkosten voor de fondsen-, donateurs- en sponsorwerving 2020, 

analoog aan voorgaande jaren (zie voor specificatie het hoofdstukje ‘Financiën’). 

3. De aankoop van een galatafel voor het Symfonisch Gala van het NNO in oktober 2020. 

Nadere specificatie uitgaven: zie jaarrekening 2020. 

 

Instrumentenfonds en NNO Gilde 

Na jarenlang geïnvesteerd te hebben in slagwerk, een concertvleugel, koperen blaasinstrumenten 

en bijzondere blaasinstrumenten, ontwikkelde het Instrumentenfonds in 2018 een bestedingsplan 

voor de investering in strijkinstrumenten (viool, altviool en cello) met als doel de klankkleur van het 

orkest te optimaliseren. Het NNO Gilde zag het levenslicht en voor de werving van Gildeleden 

werd een wervingsplan opgesteld. Het NNO Gilde werd op 2 maart 2019 gelanceerd tijdens een 

bijeenkomst in De Oosterpoort. Gildeleden en potentiële Gildeleden werden in 2019 uitgenodigd 

en geïnformeerd over het Instrumentenfonds en het nieuwe Gilde. Ze maakten kennis met de 

algemeen directeur van het NNO, met het bestuur van het Instrumentenfonds en met orkestleden 

die recent aangeschafte instrumenten demonstreerden. 

De voorgenomen bijeenkomsten in 2020 hebben, vanwege corona, niet kunnen plaatsvinden. 
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Financiën 

De jaarrekening en het bestuursverslag 2019 werden goedgekeurd. 

Fondsen- en sponsorwerving 

Ook voor het jaar 2020 (1 januari tot en met 31 december) ging het bestuur akkoord met de 

vergoeding van een deel van de loonkosten van de medewerker fondsen- en donateurswerving 

(50 % van de loonkosten op basis van 16 uur per week) en voor de teamleider P&M  ten behoeve 

van sponsorwerving (50 % van de loonkosten op basis van 8 uur per week). Periode: 1 januari 

2020 tot en met 31 december 2020. De totaal toegekende bijdrage in de loonkosten bedroeg 

€ 29.979 (exl. BTW). 

 

Donateursacties 

Symfonisch gala NNO 

Het bestuur nam het besluit in het voorjaar van 2020 om wederom een tafel af te nemen bij het 

jaarlijkse Symfonisch Gala van het NNO dat plaats zou vinden in oktober. Vanwege corona werd 

dit gala helaas geannuleerd door het NNO. 

Donateursmailing 

De jaarlijkse donateursmailing was in 2019/2020 gericht op de werving van middelen voor de 

aankoop van een altviool voor een altvioliste van het NNO. 

De opbrengst hiervan vindt u terug in de jaarrekening 2019. 

Vanwege de tegenvallende opbrengsten heeft het bestuur eind 2019 besloten om de 

donateursmailing voortaan anders te organiseren en hiervoor een campagneplan te ontwikkelen.  

Vanwege corona is dit in 2020 niet gebeurd. Ook de donateursconcerten hebben geen doorgang 

kunnen vinden. 

Overige activiteiten 2020 

Het bestuur nam, op zijn verzoek, afscheid van Siem Jansen per 1 juni 2020. 

Inkomsten 

Er waren ontvangsten uit donaties van particulieren en Gildeleden, lijfrentes, periodieke giften in 

geld en overige bijdragen. Er werd tot 31 december 2020 totaal een bedrag van € 29.110.              

ontvangen.          

 

 

Het bestuur van het NNO Fonds, 

W.G. 

Groningen, 4 juni 2021 


