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Inleiding 

Als ‘instrument voor levende componisten’ zijn we hét ensemble voor nieuwe muziek in het oosten 

van Nederland. Voor ons zijn vernieuwing, educatie, talentontwikkeling en interdisciplinariteit de 

belangrijkste pijlers. We geven compositieopdrachten aan componisten en uitvoering aan hun werk. 

Het spelen van vers gecomponeerd werk is onze bestaansreden.  

Wij werken primair in Gelderland, maar ook nationaal en internationaal. Met onze partners werken we 

samen om langs deze pijlers tot nieuwe muziek te komen. Met deze aanpak plaatsen we ons 

aantoonbaar in de wereld van de nieuwe gecomponeerde muziek. 

We hebben een vaste veertienkoppige bezetting waarmee wij voldoen aan de vaak specifieke wensen 

van hedendaagse componisten. We werken veel met solisten, interdisciplinaire uitvoerende artiesten 

en diverse dirigenten. We zijn ervaren uitvoerders van de nieuwste muziek. Of het nu rockende 

elektronica is, klassiek modern en actueel of gewoon serieus hard. Met onze klankkleur weten wij het 

publiek te verrassen. 

Onder de naam RKST21 (Orkest van de 21e eeuw) breiden we de bezetting regelmatig uit naar ruim 

dertig muzikanten. De flexibele schil van deze variant wordt steeds in samenwerking met partners 

ingevuld. Met RKST21 krijgen componisten veel extra ruimte voor expressie. En de musici van onze 

partners doen ervaring op met nieuwe muziek. 

De gemeenten Arnhem en Apeldoorn en de provincie Gelderland zien ons als vaste waarde voor de 

culturele basisinfrastructuur voor de regio Oost Nederland. 

Onze verankering in Oost Nederland bestaat uit samenwerkingen met interdisciplinaire 

productiepartners, twee conservatoria en acht middelbare scholen in de provincies Overijssel, 

Gelderland, Utrecht en Nordrhein-Westfalen. We zijn daarnaast onderdeel van meerdere curricula en 

vaste programma’s die in convenanten en overeenkomsten zijn vastgelegd voor langere tijd. Dit aantal 

groeit, geheel naar onze ambitie.  

Met buitenlandse partners werken we aan de verspreiding van nieuwe muziek, het ontwikkelen van 

nieuw werk en het uitwisselen van kennis en ervaring. Ook delen we musici in de samenstelling van 

RKST21 bij buitenlandse optredens. 

 

Covid-19 

Het jaar 2020 is een uitzonderlijk jaar geworden vanwege de coronapandemie.  

Hierdoor zijn veel concerten door ons en onze collega’s en partners geannuleerd. We hadden aan het 

begin tot maart gelukkig wel het Andriessen Festival en de Young Composers Meeting achter de rug. 

Maar daarna werd het voor iedereen armoe troef. Schoolconcerten en ArtEZ-projecten werden verzet 

en opnieuw verzet zoals veel in onze verdere planning. Na de zomervakantie hebben we hiervan 

gelukkig nog schoolconcerten en een online versie van ArtEZ ODM/compositie in aangepaste vorm van 

kunnen inhalen. We hebben waar het kon alternatieve online activiteiten ingelast. Het laatste kwartaal 

is echter weer alles opnieuw op slot gegaan waardoor we weinig tot niets konden uitvoeren. We 
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hebben continu getracht bij te sturen en te plannen, maar er bleef uiteindelijk maar weinig van heel. 

Wel wisten we een extra zetje te geven aan ons archiveringsproject. 

We zijn natuurlijk blij dat subsidiënten besloten hebben coulant om te gaan met deze voor de cultuur 

desastreuze omstandigheden. De coulance regeling betrof reeds geplande concerten waarvan voor de 

ereprijs vrijwel alle een jaar vooruit staan. We hebben de orkestleden, gastspelers en/of remplaçanten 

en betrokken freelancers de afgelaste concerten en repetities kunnen uitbetalen. 

Aan het eind van 2020 kijken we alweer tegen de volgende uitdagingen aan van een nieuwe 

kunstenplanperiode, die hopelijk weer snel met aanwezigheid van publiek kan worden uitgevoerd! 

 
Wijzigingen en besluiten 

• Wim Boerman heeft per eind 2020 zijn rol als artistiek leider beëindigd; 

• Aspasia Nasopoulou is de nieuwe artistieke leider vanaf januari 2021. In 2020 is zij de 

schrijver van artistieke plannen en aanvragen voor 2021 en verder geweest; 

• In 2020 is toegetreden tot het bestuur als lid: Willem Hering, voormalig artistiek leider 

Asko|Schönberg  (Amsterdam), voormalig directeur Ictus (Brussel), voormalig zakelijk 

leider De Veenfabriek (Leiden). Wonend te Amsterdam; 

• In 2020 is toegetreden tot het bestuur als lid: Maartje Broekhans, voormalig 

strategieconsultant bij McKinsey, voormalig zakelijk directeur Residentie Orkest en Het 

Gelders Orkest. Strategisch consultant voor culturele organisaties. Wonend te Vught. 

 

We hebben in dit jaar zoals gepland kunnen starten. We hebben de 26e Young Composers Meeting 

georganiseerd waarvoor meer dan honderdvijftig jonge componisten uit alle uithoeken van de wereld 

zich hebben aangemeld. Het enthousiasme onder jonge componisten is heel groot en ook zeker te 

danken aan de unieke positie die de week met haar senior composers voor hen inneemt. Dit jaar is de 

Ambassadeur van Indonesië te gast geweest om hun talentvolle landgenoten aan te moedigen.  

Het Andriessen Festival kon dit jaar niet zoals gebruikelijk in Musis en Stadstheater Arnhem 

plaatsvinden in verband met het samenvallen van carnaval in dat weekend. We zijn hierdoor naar de 

Stadhuishal in Arnhem verhuisd. De locatie en omstandigheden brachten meer kosten mee dan 

normaal voor dit festival. Ook de ruimte is, alles aaneengesloten, akoestisch wel lastig. Maar het was 

budgettair mogelijk en de continuïteit van dit jaarlijks beoogde hoogtepunt legitimeerde het voor deze 

keer. Het festival was zeer geslaagd en de video’s van de concerten zijn online nog vaker bezocht. 

De orkestleden hebben zich weer onverminderd ingezet om nieuwe muziek naar de jeugd te brengen. 

Het compositieproject stelde ons wel voor de eerste uitdagingen met betrekking tot de Covid-19 

regels. Alle bezoeken aan scholen werden vanaf dat punt uitgesteld. In de periode na de 

zomervakantie is vrijwel alles ingehaald in een online variant die prima werkte voor deze 

omstandigheden. We hebben gelukkig toch weer vele scholieren in hun eindexamenjaar weten te 

inspireren door het spelen van hun verse noten voor familie, vrienden en lokaal publiek. We kregen 

hier mooie woorden en complimenten van de scholen voor terug. 

De projecten met ArtEZ studenten leden vlak voor de zomervakantie onder dezelfde restricties en 

werden aanvankelijk uitgesteld. Ook deze zijn na de zomer herpakt. Hiervoor is een studiosetting in de 

concertzaal van ArtEZ ingericht waarin de door de studenten gecomponeerde stukken zijn uitgevoerd 

via livestream. Het was een knappe prestatie dat alle inmiddels in thuisland verkerende studenten 
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online meewerkten en hun composities gepresenteerd konden krijgen via het Facebook kanaal van 

het conservatorium. 

Hierna viel het even stil onder de nog strengere regels. We hebben ons in deze periode toegelegd op 

nieuwe aangepaste planningen, veelvuldig online overleg en ons archiefproject. De bijna wekelijkse 

online meetings met de orkestleden hebben de moed er bij iedereen in gehouden. Gelukkig bleef 

iedereen ook gezond. 

We hebben in en na de zomerperiode, net als veel andere gezelschappen nog veel spannende tijden 

gekend. Maar na de positieve eindstand van subsidietoekenning hebben we gelukkig ook meteen onze 

tanden in programmavoorbereiding kunnen zetten. Al was het een vreemde gewaarwording dat de 

nieuwe artistieke leiding de lang voorbereide plannen meteen heeft moeten aanpassen. Ondanks deze 

hoofdbrekens is de passie en inzet onverminderd en kijken we uit naar al we kunnen gaan realiseren, 

ook wanneer het in aangepast vorm gegoten moet worden. We gaan ervoor! 

 

Missie en doelstellingen 

Muziek is onmisbaar in ons bestaan. Met nieuwe muziek kunnen we het publiek stil laten staan, laten 

luisteren en reflecteren. We stimuleren hiermee openheid, sensitiviteit, verwondering, verbazing, 

twijfel en nieuwsgierigheid. 

De werkmethode en de passie is het echte kapitaal en de kwaliteitswaarborg van het collectief. We 

nemen alle makers op alle niveaus serieus. Dat zit in ons dna. Wij staan dichtbij de makers en het 

publiek. Want samen met hen maken wij de hele reis van idee tot uitvoering. 

Vanuit die visie willen we nieuwe muziek ontdekken en veroorzaken. We spannen ons daarom in voor 

compositieopdrachten en de ontwikkeling en begeleiding van deze werken voor zowel startende als 

gevestigde componisten. De artistieke concepten worden samen met de componisten uitgewerkt en 

uitgevoerd. We trekken hierbij inhoudelijk én uitvoerend in het productie- en leerproces zoveel 

mogelijk doorlopende lijnen. Vorm en inhoud verbinden zich op die manier. Zo kan muziek zich als 

graswortels blijven vernieuwen. Wij en onze partners vinden dit onmisbaar voor Nederland. 

Onder gevestigde componisten in Nederland en daarbuiten zitten inmiddels veel van onze alumni die 

onze visie onderschrijven. 

 

Via onze website, sociale media kanalen en nieuwsbrief delen we zoveel mogelijk van ons nieuws en 

ontwikkelingen zodat iedereen inzicht kan krijgen in de ereprijs en wat ons beweegt. We willen naast 

onze orkestleden, componisten, alumni, gastmuzikanten, remplaçanten en solisten ook publiek, 

stakeholders, leveranciers, financiers en anderszins geïnteresseerden op de hoogte houden en 

betrekken. De groep volgers is mede om die reden in het afgelopen jaar ook weer sterk gegroeid.  

In de historie van de ereprijs zagen we al veel verschillende mensen voorbij komen, maar componisten 

vooral, vanzelfsprekend. We werken nu op de achtergrond aan een archief van ruim veertig jaar 

materiaal. We willen hier in de komende tijd meer verhalen mee gaan vertellen, alumni benaderen en 

ons netwerk, zowel publiek als professioneel verbonden, uitbreiden. Dit en meer maakt straks 

onderdeel uit van onze nieuwe informatiestromen. 
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Kernactiviteiten 
De kernactiviteiten van de ereprijs vallen in 2020 onder te verdelen in vier categorieën. De 

programma’s zijn hieronder samengevat, voor de complete beschrijving verwijzen we naar het 

activiteitenverslag 2020: 

1. Nieuw werk 

◦ Aardlek concerten, Apeldoorn 

◦ 26e International Young Composers Meeting, Apeldoorn 

◦ Vreemde ereprijs concerten, Apeldoorn, Arnhem 

◦ Corona specials 

2. Initiatiefnemer 

◦ Andriessen Festival (ereprijs + RKST21), Arnhem 

◦ ArtEZ programma (dans, film, theater, docent muziek, compositie), Arnhem, Enschede, 
Zwolle 

◦ Compositieproject scholen, Regio’s Oost- en Midden Nederland en Duitsland 

3. Coproducties 

◦ TransformatieLAB, Arnhem 

◦ Uitnacht, Arnhem 
 

Veel componisten schreven voor de ereprijs in het kader van dit voortdurende avontuur der ‘natte 

noten’. Altijd voor die specifieke samenstelling, die ene groep muzikanten, soms met solisten. Samen 

met dichters, tekstschrijvers, cineasten en choreografen vormen ze met de ereprijs het Living Lab, 

waarin ‘high and low’, ‘groen en rijp’ een podium wordt geboden. 

Componisten die origineel specifiek werk voor de ereprijs schreven:  

• 5 componisten: Ed Bennet, Anthony Dunstan, Hans Koolmees, Andries van Rossem en Rosie 

Tee; 

• 110 middelbare scholieren; 

• ArtEZ studenten: 12 filmcomponisten, 15 ChoCo componisten, 18 studenten ODM Zwolle; 

• 15 deelnemers Young Composers Meeting (1 annulering wegens reisbeperking); 

• Tyler Eschandal opdracht voor Young Composers Meeting 2020; 

• Ed Bennett opdracht HGO voor RKST21 in 2020; 

Kortom: meer dan 175 nieuwe korte en lange werken samen in dit kalenderjaar.  

In 2020 hebben we 41 concerten en 82 repetities opgetekend (formeel, zie speellijst). 

Cultureel ondernemerschap 
Het orkest de ereprijs presteerde naar de opvatting van het bestuur in 2020 kwantitatief en kwalitatief 

goed. Ze waardeert de gepassioneerde instelling van de orkestleden en stelt vast dat de directie de in 

2019 vastgestelde verbeteracties heeft opgepakt. Hieronder de transparantere informatiestromen 

intern en extern. De publieksbetrokkenheid bij het orkest is merkbaar verhoogd in het aantal reacties 

en volgers op Facebook. In 2020 is deze inzet beloond met meer online volgers dan in 2019.  



 
Bestuursverslag orkest de ereprijs 2020 

 

 

 

9  
 

We zijn altijd gelukkig geweest met private steun, waarvan enkele bovengemiddelde bijdragen 

leverden in de vorm van een donatie of een opdracht voor componisten. Dit jaar gaven enkele extra 

donateurs aan ons juist nu in deze lastige tijden te willen steunen.  

In contact met partners is gewerkt aan bestendiging van de relaties voor de nieuwe 

kunstenplanperiode. Voor nieuwe programma’s zijn nieuwe allianties gecreëerd, waaronder 

samenwerkingen met CODA, Eef van Breen groep, TU Eindhoven. 

Wij werken met veel vaste partners in de regio (en daarbuiten) samen. Deze verbindingen hebben 

standgehouden in deze coronaperiode en blijken waardevol in het kennisdelen en steunen van 

initiatieven die juist wel konden worden uitgevoerd, mede dankzij elkaars hulp. Ze vormen nog steeds 

een belangrijke toevoeging aan het Nederlandse muziekleven en in het bijzonder in Arnhem, 

Apeldoorn, in Landsdeel Oost.  

• Phion, orkest van Gelderland & Overijssel 

• Stichting Internationale Masterclass, Apeldoorn  

• Nationaal Jeugdorkesten Nederland (NJON), Apeldoorn 

• Kon. Conservatorium Den Haag – Opleiding zang  

• Kon. Conservatorium Den Haag – Muziekregistratie opleiding  

• Kon. Conservatorium Den Haag – Compositie opleiding  

• ArtEZ Zwolle/Arnhem – Compositie opleiding  

• ArtEZ Zwolle/Enschede  – Opleiding Docent Muziek 

• ArtEZ Arnhem – Dansacademie  

• Muziektheater De Plaats, Arnhem 

• VO scholen Gelderland, Utrecht, Overijssel 

• VO scholen Duitsland – Nordrhein Westfalen 

• Podium Gigant, Apeldoorn 

• CODA, Apeldoorn 

• Theater Orpheus, Apeldoorn 

 

Deze lokale en regionale verankering maakt ons voor zowel de gemeenten Arnhem en Apeldoorn als 

de Provincie Gelderland tot een gezelschap behorend tot de regionale basis infrastructuur. 

Het bestuur bouwt met dit en meer onverminderd aan een duurzame en toekomstbestendige 

organisatie. 

Organisatie 
Het organisatiemodel stoelt op de zeggenschap van de (orkest)leden. Deze leden benoemen en 

controleren het bestuur, die op zijn beurt een directie aanstelt voor de dagelijkse uitvoering van het 

beleid. De leden zijn niet in dienst, en bepalen hun eigen koers. Deze structuur maakt het mogelijk om 

hen op een transparante wijze als groep zzp’ers te laten functioneren. De leden kiezen voor deze 

structuur om componisten in staat te stellen nieuwe muziek te componeren om deze vervolgens 

zoveel mogelijk compromisloos en met passie naar het publiek te kunnen overbrengen.  

De aanstaande beleidsperiode 2021-2024 heeft dit jaar uiteraard nog meer aandacht gekregen dan 

het voorgaande jaar. Ten eerste is er het vertrek van artistiek leider Wim Boerman. Ten tweede is 

Aspasia Nasopoulou samen met de zakelijk leider gaan schrijven aan het beleidsplan 2021-2024.  

De orkestleden kregen in 2020 een gelijke beloning als in 2019. Deze beloning is met het oog op reeds 

geplande werkzaamheden dankzij de coulanceregeling van alle subsidiënten mogelijk gemaakt. Het 
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Fonds Podiumkunsten heeft hierbij nog een coronategemoetkoming aangevuld. In het kader van Fair 

Pay hebben we het belangrijk gevonden binnen de beschikbare ruimte eenzelfde “verdienvermogen” 

aan de orkestleden te laten toekomen onder dezelfde titel als het voorgaande jaar (zie financieel 

verslag). 

De directie ontving een managementvergoeding die lager is dan het in de wet gehanteerde 

normbedrag. De Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) is niet van toepassing  (<500k 

subsidie boekjaar). 

Bestuur 
Het bestuur heeft een wijziging ondergaan door de toetreding van de twee nieuwe leden: Willem 

Hering en Maartje Broekhans. Het bestuur is blij met de hiermee versterkte kennis en kwaliteit. Met 

betrekking tot de nieuwe kunstenplannen, de nieuwe artistieke leiding, nieuwe marketingplannen en 

het aanstormende nieuwe team van dirigenten is het meteen al waardevol gebleken om met het 

bestuur zowel een brede blik als een ruime expertise te kunnen aanwenden.  

 

Samenstelling bestuur 2020: 

• Dingeman Kuilman (voorzitter), benoemd per 1 november 2014, in 2018 benoemd voor een 

tweede termijn; 

• Pieter-Matthijs Gijsbers (penningmeester per 1 november 2019/secretaris), Benoemd per 1 

januari 2015, in 2019 benoemd voor een tweede termijn; 

• Mayke Nas (lid), benoemd 21 september 2017, aftredend in 2021, herbenoembaar voor een 

termijn.  

• Willem Hering (lid), aangetreden per 2020, aftredend in 2024, herbenoembaar voor een 

termijn.  

• Maartje Broekhans (lid), aangetreden per juni 2020, aftredend in 2024, herbenoembaar voor 

een termijn.  

De bestuursleden zijn onbezoldigd. De Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) is niet 

van toepassing (<500k subsidie boekjaar). 

Culturele codes 
Vereniging de ereprijs bestaat uit (orkest)leden. Het verenigingsbestuur, niet bestaande uit 

orkestleden, heeft de uitvoering van dagelijkse artistieke en zakelijke leiding ondergebracht bij de 

directie. Voor alle in de organisatie betrokkenen geldt dat ze ook onderdeel uitmaken van de culturele 

keten. Om te waarborgen dat iedereen in deze keten zich verantwoordelijk opstelt en handelt naar de 

culturele normen en waarden zijn er drie culturele codes van toepassing:  

  – Fair Practice Code  – Code Diversiteit & Inclusie – Governance Code Cultuur –  

Door de codes te hanteren laten alle betrokkenen in de cultuursector aan de buitenwereld zien dat zij 

de gangbare standaarden volgen. Het bestuur verklaart de codes te onderschrijven volgens het 

principe “pas de code toe en leg uit” en houdt alle in (en bij) de vereniging betrokkenen aan deze 

codes.  

de ereprijs is een vereniging van (orkest)leden en hanteert een bestuur/directie-model. Alle rollen en 

verantwoordelijkheden liggen vast in bestuurs- en directiereglementen. De vereniging werkt met een 

vaste cyclus voor de beleidsvaststelling en financiële planning. Regelmatige kerndocumenten zijn: 
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activiteitenplan, beleidsplan, jaar- en meerjarenbegroting, jaarrekening, accountantsrapportages en 

een bestuursverslag.  

De leden houden minimaal vier keer per jaar een vergadering die leidend is voor het artistiek en 

zakelijk beleid. De ledenvergadering is minimaal twee keer in bijzijn van minimaal één bestuurslid die 

de vergadering voorzit. De directie stelt plannen voor die in de ledenvergadering al dan niet worden 

aangenomen.  

Het bestuur is geworven op basis van profielen. Bedrijfsmatige, politieke en kunstinhoudelijke 

competenties zijn in het bestuur evenwichtig vertegenwoordigd. De leden van het bestuur worden 

deels in Gelderland geworven om de binding met onze directe omgeving te verankeren.  Jaarlijks 

vergadert het bestuur minimaal éénmaal zonder de directie, ook om zijn eigen functioneren te 

evalueren. Er is een rooster voor het aftreden van bestuursleden opgesteld. Bestuursleden zijn 

onbezoldigd en bekleden geen conflicterende functies buiten de ereprijs. 

De ledenvergadering is het primaire overleg voor onze interne sociale dialoog. We zijn aangesloten bij 

Kunsten92 en NAPK, cultuurregio stedendriehoek en Schakel025 (Arnhem/Nijmegen) en nemen daar 

actief deel aan de discussies. We wisselen de kennis uit onder de leden, bestuur en directie en 

betrekken elkaar in de landelijke discussieonderwerpen. 

We vinden een eerlijke beloning van muzikanten vanzelfsprekend. De (orkest)leden werken in deeltijd 

(< 0,3 fte) en in zzp-verband. De leden bepalen in de ledenvergadering zelf hun tarieven voor beloning. 

De leden hebben vanaf 2019 gekozen voor een tarief van €80 voor een repetitie en €130 voor een 

concert en dit hanteerde we gelijkblijvend in 2020. Vanaf 2021 gaan de tarieven in het kader van Fair 

Pay verder omhoog naar €100 per repetitie en €175 per concert. 

Directie en team 
De directie is geworven op basis van door de vereniging vastgestelde functieprofielen. De directie 

werkt in opdracht van het bestuur, dat in deze handelt voor en namens de leden. De vereniging kent 

veertien leden (tevens orkestleden) die in orkestvergadering in bijzijn van een bestuurder hun 

besluiten vaststellen. Deze structuur stelt de leden in staat om transparant als freelance muzikanten 

een uniek orkest te vormen voor nieuwe muziek. 

 

In 2020 is de kernsamenstelling ongewijzigd gebleven met twee directieleden en één vast teamlid 

voor marketing en onderwijsprojecten: 

– artistieke leiding: Wim Boerman 

– zakelijk leiding: Pieter Jongelie 

– medewerker marketing en onderwijsprojecten: Rosalie Zwart 

 

Voor facilitaire-, technische- en adviserende ondersteuning zijn in 2020 extern en slechts tijdelijk  

freelancers en/of bedrijven ingehuurd om per productie over de juiste expertise te kunnen 

beschikken. In verband met de coronapandemie hebben we, binnen de coulance richtlijnen en ten  

voordele van het trickle down effect, alle freelancers (als daar zijn solisten, aanvullende muzikanten, 

transporteurs) eerder vastgelegde, maar in deze afgelaste, repetities en concerten uitbetaald. Enige 

reserve is ontstaan uit beperkte uitgaven aan reis- en verblijfkosten, vervoersmiddelen en catering, 

welke onder andere gereserveerd wordt voor investeringen online activiteiten.  
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We hebben in 2019 besloten om productionele taken vooralsnog onder de drie teamleden te verdelen 

(directie plus medewerker marketing/onderwijs). Tot dusver leidt het slechts tot piekbelasting omdat 

de taak productie assistentie niet over het gehele seizoen effectief is. In 2020 hebben we gewerkt met 

externe krachten die slechts, indien nodig, voor de periode van een productie zijn ingehuurd. In 

evaluatie hiervan stellen we vast dat deze werkwijze in 2020 een verstandige keuze is geweest. Ten 

eerste paste het bij de onderhanden producties en ten tweede heeft de coronaperiode ons niet 

verder in problemen gebracht met een groter team dan we (wellicht) hadden kunnen onderhouden. 

Voor het schrijven van de nieuwe plannen voor 2021-2024 zijn er uiteraard meerkosten gemaakt door 

de aankomend artistiek leider als adviseur in te huren. Hiernaast hebben we nog beperkt aanvullend 

advies en schrijfwerk ingehuurd. 

De directie en marketingmedewerker zijn alle drie sterk betrokken in ‘hands-on’ delen van de 

productie waardoor er veel persoonlijk contact met de orkestleden is. Hierdoor is er een constante 

uitwisseling van wensen en ideeën die de samenwerking, efficiëntie en kwaliteit kunnen verbeteren. 

Hiernaast is er een constante stroom van interne (online) informatie die de orkestleden betrokken 

houdt. Ze worden hiermee  geïnformeerd en geraadpleegd inzake artistieke en praktische 

aangelegenheden.   

De orkestleden zijn tevens betrokken in onderdelen van productie. Zo zijn er bijvoorbeeld die 

partituren uitwerken van scholieren, opnames maken van concerten of portretfoto’s maken tijdens 

Young Composers Meeting. We willen de competenties in onze organisatie graag volledig benutten en 

stimuleren dat deze hiervoor wordt gezien en/of beloond. Er is voor 2021 al besloten dat twee 

orkestleden (wisselende bezetting) sterker gaan meewerken aan artistieke en logistieke zaken. We 

denken hiermee, zeker omdat er straks een dirigenten team ingezet gaat worden en de artistiek leider 

zelf niet dirigeert, de lijnen met de leden stevig te houden. 

 

Marketing 
In het kader van meer en uitgebreidere communicatie is marketing duidelijker in plannen gevat. 

Onderstaand een beschrijving van doelgroepen en bereik. 

Doelgroepen 

1. Concertpubliek, breed in muziek en kunst geïnteresseerd publiek van alle leeftijden; 

2. Fans, belangstellenden van hedendaagse muziek en trouwe bezoekers, opgeleide en ingelezen 

liefhebbers; 

3. Thematisch verbonden publiek in regio concertlocatie; 

4. Vakbroeders van professionele musici tot amateur-muzikanten, componisten, uitvoerders uit 

meerdere creatieve disciplines, liefhebbers van specifieke instrumenten; 

5. Nieuwkomers met een interesse in nieuwe muziek, nieuw talent, early adopters; 

6. Specifiek in targetgroepen: jongeren (peers en ouders), studenten, expats; 

7. Stakeholders: onderwijsorganisaties, politici, ambtenaren, ambassades, adviseurs, financiers, 

collega-instellingen; 

 

 targets 

Concerten en premières 1 ; 2 ; 3 ; 4 

Aardlek 1 ; 2 ; 4 ; 5 
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Openings- en Slotconcert YCM 1 ; 2 ; 4 ; 7 

Andriessen Festival 1 ; 2 ; 4 ; 5 

Muziektheater 1 ; 3 ; 5 

Schoolconcerten 6 ; 7 

ArtEZ projecten 4 ; 6 ; 7 

TransformatieLAB 4 ; 6 ; 7 

Buitenland 1 ; 3 ; 6 

 
Communicatiekanalen 

     

 2017 2018 2019 2020 

Website bezoeken 16.167 16.167 18.840 14.909 

-- unieke bezoekers  11.000 13.189 10.388 

Facebook likes  1.474 1.956 2.114 

Instagram volgers  166 440 585 

Twitter volgers  622 662 714 

Nieuwsbrief digitaal 833 833 833 1,177 

--open percentage 30% 36,8% 48,1% 52% 

 

Website 

Het aantal websitebezoeken in 2020 lager gebleken dan wij voor ogen hadden. We zien dat het aantal 

sessies in Google Analytics lager is dan in 2019. We vermoeden dat dit komt door de lockdown in 

Nederland omdat er tussen maart en juni nog relatief weinig online alternatieven waren voor 

concertbezoek. We zien dat de sessies aanzienlijk lager zijn in de maanden waarin de lockdowns zijn 

aangekondigd of aangescherpt. In de maanden waarin versoepelingen plaatsvonden zijn de bezoeken 

gelijk of vaak hoger dan dezelfde maand in 2019. Wij horen dat deze trend bij andere gezelschappen 

ook te zien is. In de eerste maanden van 2021 zien we een stijgende lijn ten opzichte van december 

2020 en we streven ernaar dit voort te zetten in de komende periode. We zijn eind van het jaar al aan 

het voorsorteren op een verbeterde website die onderdeel gaat vormen van een uitgebreider 

marketingplan. De geleidelijk uitrol hiervan zal onder de nieuwe artistieke leiding plaatsvinden in de 

volgende kunstenplanperiode. 

Social media 

De aandacht voor onze Facebookpagina is in 2020 zo’n 10% gestegen ten opzichte van 2019. De 

verhoging is vooral gerealiseerd door de verhoogde frequentie van berichtgeving. Facebook is de 

primaire aanjager van de websitebezoeken. We plaatsen hier aankondigingen, nieuws, terugblikken en 

(links naar) concertopnames. De Instagrampagina is in een jaar gegroeid tot 585 volgers, een toename 
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van 33% ten opzichte van 2019. Doel voor de komende periode is om dit verder uit te breiden. Volgers 

op Instagram zitten in de leeftijdscategorie 25-44 jaar. Voor deze doelgroep als concertbezoekers 

hebben we de communicatiestijl en frequentie in de afgelopen periode uitgebreid, dit zetten we voort 

in de komende periode. 

Online advertenties 

Halverwege 2019 zijn we een nieuwe samenwerking gestart met Afdeling Cultuur - het culturele zusje 

van het online marketingbureau Afdeling Online. In september 2019 hebben zij de taken 

overgenomen van het online bureau INTK, met als doel een verdere professionalisering van Google 

Ads/Grants, waardoor websitebezoek gestimuleerd wordt. Hiernaast maken we gebruik van 

advertenties op de verschillende sociale media kanalen. 

Digitale nieuwsbrief 

De maandelijkse nieuwsbrief concentreert zich vooral op de concrete aankondiging van concerten om 

bezoek te stimuleren. We plaatsen er nieuwsberichten en save-the-date overzichten zodat lezers 

alvast data in hun agenda kunnen blokkeren. 

Direct mail 

We sturen we trouwe bezoekers, supporters en nauw betrokkenen zonder e-mail een concert 

uitnodiging per post. Hoogwaardigheidsbekleders krijgen altijd een persoonlijke uitnodiging per post. 

We zijn in 2020 succesvol geweest in het uitnodigen van de ambassadeur van Indonesië voor het 

Slotconcert van de Young Composers Meeting. Er worden regelmatig brieven en mailings verstuurd 

voor de werving en het behoud van de supporters van het ensemble.  

Videocontent 

In 2020 hebben we video’s gemaakt en online (websites en sociale media) gezet. In deze periode is het 

behalve ter vergroting van het bereik soms ook ter compensatie voor het ontbreken van concerten 

ingezet. Onderwerpen: Y Despues, coronaspecials,  Andriessen Festival, Young Composers Meeting en 

vreemde ereprijs. We gebruiken hiervoor tevens de kanalen van partners. We zetten deze methode 

verder door omdat het aandacht blijkt te genereren. 

Drukwerk 

Voor alle grotere concertseries verspreiden we drukwerk (posters en flyers) in de betreffende steden 

waar deze concerten plaatsvinden. Verspreiding doen we in samenwerking met vrijwilligers,  

ingehuurde bureaus en onze partners. 

Documentatie 

Alle concerten en projecten worden geregistreerd en de opnames gaan naar alle betrokkenen. 

Opnames van de Young Composers Meeting plaatsen we direct op onze website. Opnames van 

eerdere concerten (incl. cd’s) staan op Bandcamp en zijn gelinkt in onze “>400 composities” (work-in-

progress) lijst op de website. De repetitie opnames van het compositieproject worden vooraf online 

gezet voor docenten en leerlingen. 

Kunstenplan periode 2021-2024 
Voor de kunstenplanperiode is eind 2019 vernieuwd beleid ontwikkeld en een nieuwe artistiek leider 

is aangetrokken. De invulling is begin 2020 nader uitgewerkt in nieuwe aanvragen voor de 

kunstenplanperiode 2021-2024. Hieronder enkele notities uit de nieuwe richting. 
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De nieuwe artistiek leider wil meer aandacht gaan geven aan interdisciplinaire werken, aan 

vrouwelijke componisten, culturele invloeden en actuele maatschappelijke thema’s aansnijden in 

dialoog met componist en publiek. 

De sector nieuwe muziek in Nederland is heel lang in intellectuele (lees West Europese) handen 

geweest. Inmiddels zijn er nieuwkomers in opleiding en afgestudeerd. Met de komst van de nieuwe 

artistiek leider breekt de ereprijs met die verouderde dominantie. We gaan gebruik maken van de 

muzikaal spannende culturele werkelijkheid van Nederland. Het ensemble heeft onder zijn veertien 

muzikanten twee jongeren (23-30 jr) wier invloed – zoals recentelijk bleek in de sollicitatie voor de 

artistieke leiding – geldt. In de komende kunstenplanperiode verwachten we dat een aantal leden op 

leeftijd afscheid nemen. Die ruimte zal worden benut om meer jonge leden van diverse afkomst en/of 

achtergrond aan te trekken.  

We willen meer scholing ter beschikking stellen en stimuleren dan voorheen gebruikelijk was, vooral 

aan nieuwe leden in de komende beleidsperiode. Aan de verzekering van een gezonde en muzikale 

toekomst van leden (zowel letterlijk als figuurlijk) willen we in samenspraak met landelijke instellingen 

meer aandacht besteden. Het doel van deze twee acties is te komen tot vitale, ondernemende en 

veerkrachtige leden die als zzp’er niet ten prooi vallen aan hun eigen passie.  

Continuïteit 
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. In dit kader zijn de 

volgende opmerkingen van belang: 

1. De in de sector gehanteerde beleids- en subsidieperiodiek van telkens vier jaren, waarbij de huidige 

periode aan het eind van 2020 afloopt. Inmiddels zijn onze aanvragen gehonoreerd bij de Provincie 

Gelderland, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Arnhem en het Fonds Podiumkunsten voor de periode 

2021-2024.  

2. De recente ontwikkelingen en overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te 

dammen, hebben grote gevolgen voor de gehele cultuursector. Tot ver in 2021 zijn 

publieksactiviteiten en voorbereidingen daarvoor beperkt (of in bepaalde vormen geheel niet 

toegestaan) en daarom zal het lastig, zo niet onmogelijk zijn dergelijke activiteiten op een gebruikelijke 

manier te laten plaatsvinden. De ereprijs heeft diverse in 2020 lopende projecten, waaronder 

projecten die tot eind 2020 zouden doorlopen, geannuleerd. Op dit moment is nog niet duidelijk wat 

de gevolgen voor dergelijke activiteiten op langere termijn zullen zijn. Niettemin gaat de ereprijs 

onverminderd verder met voorbereidingen van projecten, waarbij rekening gehouden wordt met 

mogelijk kleinschaliger versies en online varianten. Van diverse overheden en fondsen, zoals de 

provincie Gelderland, Gemeente Arnhem, Gemeente Apeldoorn en het Fonds Podiumkunsten zijn 

berichten ontvangen dat de subsidies en toegezegde donaties gestand zullen worden gedaan. Verder 

zal coulant omgegaan worden met de prestatieverplichtingen, die normaal gesproken aan subsidies 

verbonden zijn, maar die onder restricties mogelijk niet uitgevoerd kunnen of mogen worden. Op 

basis daarvan is, ondanks de onzekerheid over de verdere ontwikkelingen in deze wereldwijde crisis 

derhalve, de inschatting dat het voortbestaan van de ereprijs hiermee niet in gevaar komt. 

Eigen vermogen   
Bestemmingsreserve lasten en gederfde inkomsten COVID-19 

De bestemmingsreserve is door het bestuur van orkest de ereprijs ingesteld ter aanwending van de 

door het Fonds Podiumkunsten in het boekjaar 2020 verstrekte en slechts gedeeltelijke aangewende 
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aanvullende ondersteuning voor lasten en gederfde inkomsten vanwege COVID-19 ad € 50.400, welke 

aanwending conform het bestuursbesluit d.d. 2 februari 2021 zal geschieden in opvolgende boekjaren 

om, ondanks aanvullende lasten en/of gederfde inkomsten a.g.v. COVID-19, de doelstellingen van 

orkest de ereprijs te behartigen.  

Tot slot 
Inmiddels hebben we het laatste jaar van de kunstenplanperiode 2017-2020 afgerond. We werken 

met passie aan de toekomst van nieuwe muziek en zijn blij dat we ook in de periode 2021-2024 op uw 

steun mogen rekenen. Tijdens het schrijven van dit verslag heeft de coronapandemie de samenleving 

nog steeds in haar greep, maar we hopen dat vanaf de zomer ons leven weer ‘normaal’ zal worden. 

 

Namens het bestuur van orkest de ereprijs Apeldoorn, 31 maart 2021 

Pieter-Matthijs Gijsbers – penningmeester, 
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orkest de ereprijs  
… is eigenzinnig en laat zich nauwelijks vergelijken met andere hedendaagse muziekensembles voor 

wat betreft samenstelling, repertoire, presentatie en toewijding. Het orkest is uniek in Landsdeel Oost. 

Interdisciplinair 

Actuele muziek is onze kern en daarbij focussen we op educatie en concerten, en omarmen we multi- 

en interdisciplinaire projecten. De veelzijdigheid van het profiel als gevolg van diverse vormen van 

samenwerking, wordt gezien als iets dat niet eenvoudig te communiceren is. Desalniettemin gelooft 

de ereprijs dat interdisciplinariteit onze werkelijkheid het dichtst benadert. Wij hechten veel waarde 

aan het creëren van cross-overs in publieksbereik bij de diverse projecten. Voor de presentatie van 

onze, in wezen moeilijke, noten op een publieksvriendelijke laagdrempelige wijze, ontvangen we veel 

waardering. Tal van componisten schreven voor de ereprijs en benutten het orkest als een instrument 

voor makers.  

Covid-19 

Het jaar 2020 is een uitzonderlijk jaar geworden vanwege de coronapandemie.  

Hierdoor zijn veel concerten door ons en onze collega’s en partners geannuleerd. We hadden aan het 

begin tot maart gelukkig wel het Andriessen Festival en de Young Composers Meeting achter de rug. 

Maar daarna werd het voor iedereen armoe troef. Schoolconcerten en ArtEZ-projecten werden verzet 

en opnieuw verzet zoals veel in onze verdere planning. Na de zomervakantie hebben we hiervan 

gelukkig nog schoolconcerten en een online versie van ArtEZ ODM/compositie in aangepaste vorm van 

kunnen inhalen. We hebben waar het kon alternatieve online activiteiten ingelast. Het laatste kwartaal 

is echter weer alles opnieuw op slot gegaan waardoor we weinig tot niets konden uitvoeren. We 

hebben continu getracht bij te sturen en te plannen, maar er bleef uiteindelijk maar weinig van heel. 

Wel wisten we een extra zetje te geven aan ons archiveringsproject. 

We zijn natuurlijk blij dat subsidiënten besloten hebben coulant om te gaan met deze voor de cultuur 

desastreuze omstandigheden. De coulance regeling betrof reeds geplande concerten waarvan voor de 

ereprijs vrijwel alle een jaar vooruit staan. We hebben de orkestleden, gastspelers en/of remplaçanten 

en betrokken freelancers de afgelaste concerten en repetities kunnen uitbetalen. 

Aan het eind van 2020 kijken we alweer tegen de volgende uitdagingen aan van een nieuwe 

kunstenplanperiode, die hopelijk weer snel met aanwezigheid van publiek kan worden uitgevoerd! 

Verankering in de regio 

Orkest de ereprijs werkt met veel vaste partners in de regio (en daarbuiten) samen. Deze verbindingen 

floreren als nooit tevoren en vormen een belangrijke toevoeging aan het Nederlandse muziekleven en 

in het bijzonder in Arnhem, Apeldoorn, in Landsdeel Oost.  

• ArtEZ Arnhem – Dansacademie  

• Phion, orkest van Gelderland & Overijssel 

• Stichting Internationale Masterclass, Apeldoorn  

• Nationaal Jeugdorkesten Nederland (NJON), Apeldoorn 

• Kon. Conservatorium Den Haag – Opleiding Zang  

• Kon. Conservatorium Den Haag – Opleiding Muziekregistratie  

• ArtEZ Zwolle/Arnhem – Opleiding Compositie  
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• ArtEZ Zwolle  – Opleiding Docent Muziek 

• Muziektheater De Plaats, Arnhem 

• VO scholen Gelderland, Utrecht, Overijssel 

• VO scholen Duitsland – Nordrhein Westfalen 

• Podium Gigant, Apeldoorn 

• CODA, Apeldoorn 

• Theater Orpheus, Apeldoorn 

 

Deze lokale en regionale verankering maakt ons voor zowel de gemeenten Arnhem en Apeldoorn als 

de Provincie Gelderland tot een gezelschap behorend tot de regionale basis infrastructuur. 

Kernactiviteiten 

De kernactiviteiten van de ereprijs vallen in 2020 onder te verdelen in vier categorieën. 

• Nieuw werk 

◦ Aardlek concerten, Apeldoorn 

◦ 26e International Young Composers Meeting, Apeldoorn 

◦ “Vreemde ereprijs” concerten, Apeldoorn, Arnhem 

• Initiatiefnemer 

◦ Andriessen Festival (ereprijs + RKST21), Arnhem 

◦ ArtEZ programma (dans, film, theater, compositie), Arnhem 

◦ Compositieproject scholen, Regio’s Oost- en Midden Nederland en Duitsland 

• Coproducties 

◦ Uitnacht, Arnhem 

◦ TransformatieLAB, Arnhem 

◦ Maaiveld, Apeldoorn 
 

Veel componisten schreven verse noten voor de ereprijs in het kader van dit voortdurende avontuur 

der ontwikkeling nieuwe muziek. Altijd voor die specifieke samenstelling, die ene groep muzikanten, 

soms met solisten. Samen met dichters, tekstschrijvers, cineasten en choreografen vormen ze met de 

ereprijs het Living Lab, waarin ‘high and low’, ‘groen en rijp’ een podium wordt geboden. 

Componisten die origineel specifiek werk voor de ereprijs schreven:  

• 5 componisten: Ed Bennet, Anthony Dunstan, Hans Koolmees, Andries van Rossem en 

Rosie Tee; 

• 110 middelbare scholieren; 

• ArtEZ studenten: 12 filmcomponisten, 15 ChoCo componisten, 18 studenten ODM Zwolle; 

• 15 deelnemers Young Composers Meeting (1 annulering wegens reisbeperking); 

• Tyler Eschandal opdracht voor Young Composers Meeting 2020; 

• Ed Bennett opdracht HGO voor RKST21 in 2020; 



 
Verslag van de activiteiten van orkest de ereprijs in 2020 

 

 

 

20 

 

Kortom: meer dan 175 nieuwe korte en lange werken samen in dit kalenderjaar.  

In 2020 hebben we 41 concerten en 82 repetities opgetekend (formeel, zie speellijst). 

400 composities 

In 2020 zijn we verder gaan ontwikkelen aan het archiveren van de meer dan 400 composities die voor 

de ereprijs zijn gecomponeerd. Inmiddels is er een eerste versie online systeem opgetuigd waarin de 

tellers dit al ruim overstijgen met 791 composities en 591 componisten waarvan werk is uitgevoerd. 

En dan zijn we eigenlijk nog maar net begonnen. In dit jaar zijn ook bijna alle beschikbare papieren 

partituren en partijen verzameld om deze te gaan digitaliseren voor het archief. Hiermee komt er nog 

meer van het erfgoed Nederlandse en buitenlandse nieuwe muziek beschikbaar voor toekomstige 

generaties componisten, onderzoekers en uiteindelijk ook het publiek. 

De archivering en digitalisering is een work-in-progress waarin nog veel meer composities en verhalen  

online komen te staan die voortgekomen zijn uit veertig jaar - “instrument voor levende componisten” 

– ereprijs.   

 

 

Projecten 2020 

ArtEZ programma  
 

ArtEZ ChoCo 

ChoCo is een project in samenwerking met ArtEZ dansacademie en conservatorium Arnhem en Zwolle 

en brengt jonge componisten, choreografen en dansers samen. Door te creëren krijgen deze jonge 

makers de kans praktijkervaring op te doen en hun talent te ontwikkelen. In slechts een aantal dagen 

wordt er uit het niets nieuw werk gemaakt. Het resultaat is muziek en dans van de toekomst, gemaakt 

en uitgevoerd door artiesten van morgen. Een moderne, brutale, avontuurlijke maar ook up close and 

personal voorstelling, van aanstormend talent en orkest de ereprijs. 
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Telkens een snelkookpan van twee dagen, 

een keer met weekend, waarbinnen de 

choreografen componisten een thema 

gebonden werk maken voor dansers en 

levende muzikanten, dat aan het eind van 

dag twee gerepeteerd, doorgelopen en 

uitgevoerd wordt.  Het orkest is dan in 

kleinere groepen verdeeld, behalve voor de 

tweede sessie. 

 

ArtEZ Compositie 

Project voor componisten Klassieke Muziek, Jazz/Pop, Theater en Film in opleiding in Zwolle en 

Arnhem. Een concert en een opnamedag in de concertzaal van ArtEZ Arnhem voor studenten van deze 

verschillende Bachelor en Masteropleiding die componeren voor de ereprijs.  De stukken zijn altijd 

hybride en erg gevarieerd, interdisciplinair met inbreng van synchrone film en elektronische muziek. 

ArtEZ ODM werkplaats 

Opleiding Docent Muziek werkplaats voor ArtEZ Zwolle/Enschede. In onze repetitieruimte in 

Apeldoorn worden de composities van ODM-studenten begeleid, gerepeteerd, gespeeld en direct 

opgenomen. 

Livestream ArtEZ Compositie en ODM 

Vanwege de coronamaatregelen hebben ArtEZ Compositie en ODM pas na de zomer en in een online 

stream variant kunnen plaatsvinden. Het aanpassingsvermogen van orkest, ArtEZ en de betrokken 

studenten was opmerkelijk. De studenten waren namelijk al uitgevlogen naar hun resp. thuisbases in 

verschillende landen. De repetities en het concert zijn dus allemaal online uitgevoerd vanuit de 

concertzaal van ArtEZ Conservatorium. De studenten konden online thuis vanuit verschillende 

tijdzones repetities bijwonen. Het concert werd live online uitgezonden op een ArtEZ Facebook kanaal. 

Wij zijn alle harde werkers zeer erkentelijk! 
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https://www.facebook.com/artezpopacademiemediamusic 

ArtEZ DraCo 

Drama opleiding voor docenten en makers ArtEZ samen met studenten compositie Arnhem/Zwolle 

werken met hetzelfde concept als bij ChoCo. De opzet is enigszins anders, discipline gerelateerd. 

In samenwerking met Muziektheater De Plaats - Lise-Lott Kok (artistiek leider) formuleren studenten 

Drama en Compositie (Arnhem, Zwolle) een thema. Daarbinnen ontwikkelen de componisten een 

muzikaal geraamte dat als basis dient voor de theaterstudenten. Aan het eind van de week komt dat 

samen: composities voor leden van de ereprijs: solo, duo, trio, kwartet en acteurs, regisseurs. Deze 

resultaten worden dan na korte repetitie sessies publiekelijk gepresenteerd. De resultaten worden 

verder uitgewerkt en voor een deel nogmaals gerepeteerd en uitgevoerd in het kader van het 

TransformatieLab in het voorjaar. 

Arnhemse Uitnacht 

Tijdens de Arnhemse Uitnacht namen we deel aan een variété show in Huis Oostpool met M is for 

Mozart, Men , Mozart van Louis Andriessen met als solist Sterre Konijn. We speelden het stuk in twee 

delen voor steeds een nieuwe bijna volle zaal. 

TransformatieLAB  

TransformatieLAB is een initiatief van de ereprijs in samenwerking met Muziektheater De Plaats en 

ArtEZ om in Arnhem een plek te creëren voor onderzoek op het gebied van nieuwe muziek, theater en 

muziektheater. Het programma begint om 16.30 uur, duurt een uur en na afloop drinken we een 

borrel. Wij creëren ruimte voor onderzoek op het gebied van nieuwe muziek, theater en 

muziektheater en geven jonge makers de kans hun nieuwe ideeën uit te werken. Eigentijdser kan bijna 

niet: wij laten het publiek met gloednieuwe werken en laten hen getuige zijn van de nieuwste werken 

en ontwikkelingen. Experiment, verse noten, nieuwe teksten, achtergrondgesprekken en een open 

dialoog met het publiek. 
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In 2020 heeft TransformatieLAB wegens Corona slechts één keer plaats kunnen hebben. Vijf keer 

moesten we afgelasten. En helaas blijkt dit de laatste ronde samenwerking met Muziektheater de 

Plaats die vanaf 2021 onvoldoende middelen heeft dit voort te zetten. We zijn inmiddels in gesprek 

met een nieuwe theaterpartner voor het vervolg. 

Andriessen Festival 

Ter ere van de grootste levende Nederlandse componist organiseerden Musis Arnhem, Phion, orkest 

de ereprijs en ArtEZ het Andriessen Festival op zaterdag 22 februari 2020 in de Stadhuishal in Arnhem.  

 

Louis Andriessen 
Louis Andriessen wordt internationaal beschouwd als een boegbeeld van de nieuwe muziek. In zijn 
grote muziektheaterwerken, die wereldwijd zijn uitgevoerd, werkte hij o.a. samen met Robert Wilson, 
Peter Greenaway, Hal Hartley en de Quay Brothers. Andriessen was jarenlang verbonden aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag en vervulde gastdocentschappen bij o.a. Yale, Princeton en 
CalArts (Los Angeles). Ook was hij lange tijd ‘senior composer’ bij de Young Composers Meeting in 
Apeldoorn. 

Programma: 

• RKST21 (orkest de ereprijs + Phion + ArtEZ) 

• Andriessen Legacy (orkest de ereprijs) 

• Gastoptredens 
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RKST21 - olv Clark Rundell 

Tijdens deze editie speelt RKST21 onder leiding van Clark Rundell werken van upcoming componisten 

en veteranen van de hedendaagse muziek.  

Programma RKST21 

• Louis Andriessen – Vermeer Pictures  

• Ed Bennett – Belonging (première) 

• Samuel Cohn & Yannick Wandel – Miniature Gods (première) 

Ed Bennett 
Ed Bennett was al in 2001 deelnemer aan de internationale Young Composers Meeting van de ereprijs 
en schreef daarna vijf werken voor de ereprijs waarvan Belonging dit jaar voor de RKST21 bezetting. 
Het werk van deze Ierse  componist is in de pers beschreven als ‘anarchic’ (Irish Times), ‘manic’ 
(Classical Music) and ‘thrilling’ (Gramophone) en wordt vaak gekarakteriseerd door sterke ritmische 
energie, extreme contrasten en de combinatie van akoestische muziek met elektronische – en 
multimedia elementen. Recent beschreef The Guardian het als ‘unclassifiable, raw-nerve music of 
huge energy and imagination’ en Sinfini Music als ‘one of the most scintillating voices to emerge of 
late from the British Isles.’ In 2019 won Bennet de Arts Council of Northern Ireland’s Major Individual 
Artist Award, de hoogst eerbare onderscheiding voor kunstenaars in de regio.  

Samuel Cohn & Yannick Wandel 
Studenten Samuel Cohn en Yannick Wandel ronden hun studie aan ArtEZ af met een werk dat bij een 
eigen film gecomponeerd is. We promoten de jonge talenten graag op dit festival. 

Sterre Konijn 
Met haar grote interesse voor muziek, taal en theater, heeft zangeres Sterre Konijn (1987) een 
veelzijdige concertpraktijk opgebouwd. Zij treedt op in muziektheater-, cross over- en modern 
klassieke producties. Zij kreeg als lid van het Nationaal Jeugdkoor en als studente aan het 
Conservatorium van Amsterdam een klassieke zangopleiding, maar vervolgde haar studie in 
Denemarken aan het Complete Vocal Institute. Dit instituut heeft als doel alle mogelijkheden van de 
stem te ontwikkelen en deze in alle mogelijke stijlen toe te passen. Zij behaalde haar master 
Muziektheater bij Paul Koek en de Veenfabriek aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. 
Daarnaast studeerde zij Italiaans en kunstgeschiedenis aan de Universiteiten van Amsterdam en 
Rome. Sterre behaalde de nationale finale van het Prinses Christina Concours als duo met Nora 
Fischer, en won in 2014 de eerste prijs op het Concours de la Chanson Française. 
 

Andriessen Legacy – olv Clark Rundell 

Programma Andriessen Legacy 

• Steve Martland - Shoulder to Shoulder 

• Michael Torke - Overnight Mail 

• Richard Ayres - No. 51 (Resting Songs) 

Steve Martland 
Steve Martland (1954 – 2013), geboren in Liverpool, studeerde compositie aan de  Liverpool 
University en in Nederland bij Louis Andriessen. Hij werkte bijna uitsluitend met artiesten van niet-
klassieke aard. Vooral Nederlandse en Amerikaanse groepen en zijn eigen band. Zijn muziek is meestal 
versterkt, musculair met krachtige ritmiek en vaak in combinatie met dans gebruikt. 
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Michael Torke 
Michael Torke's heeft commissies gekregen voor een reeks gezelschappen zoals Philadelphia 
Orchestra, New York Philharmonic, San Francisco Symphony, New York City Ballet, National Ballet of 
Canada, Metropolitan Opera, Théâtre du Châtelet, English National Opera en London Sinfonietta. Zijn 
muziek is door Gramophone omschreven als "some of the most optimistic, joyful and thoroughly 
uplifting music to appear in recent years". Het werk van Torke is omvangrijk in bijna elk genre. Het 
stuk “Overnight Mail” schreef hij voor de 25e verjaardag van Orkest de Volharding en is daarmee een 
zuiver ‘legacy piece’ voor het Andriessen Festival.  

Richard Ayres 
Richard Ayres (1965) is een Britse componist en muziekdocent. Hij studeerde bij Morton Feldman aan 
de Darmstadt en Dartington zomer academies. Hij studeerde compositie, elektronische muziek en 
trombone aan Huddersfield Polytechnic tot zijn uitmuntende eindexamen in 1989. Sindsdien woont en 
werkt hij in Nederland, studeerde postgraduate aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij 
Louis Andriessen. Zelf typeert hij zijn werk als volgt: “In every composition I search for the most 
appropriate language(s) to express what I have to say. The musicians who are performing the piece 
are often a major inspiration for the piece I write. I like to envisage them playing the piece, the way 
they make phrasings, the colour of their tone and the faces they make while playing the piece. This is 
why I like to work with (improvising) musicians with different backgrounds. They all make a very 
distinct contribution to my music”. Ayres is regelmatig te gast als senior composer bij de 
Internationale Young Composers Meeting van de ereprijs. 
 

Gastoptredens 

Jan Rokyta – cimbalom 

György Kurtág - Szálkák for cymbalum (1973) 

Eva Tebbe harp  

Michaela Riener zang 

Kate Moore - The Open Road (2008) 

Electra - ensemble for new music 

Yannis Kyriakides - FACE (sculpture by Johannes Schwartz, text by Maria Barnas) 

Sebastiaan Kenmer – trombone 

Luciano Berio - Sequenza V (1966)  

 
26e Young Composers Meeting 

Zondag 23  t/m vrijdag 28 februari  2020 | Apeldoorn 

• Zondag 23 februari | Openingsconcert YCM | Coda, Apeldoorn | 16.00 uur | Vrije entree – 
RKST21 olv Clark Rundell en met medewerking van Sterre Konijn. 

• Maandag 24 – donderdag 27 februari | Openbare repetities | Gigant, Apeldoorn | 10.00 / 
14.00 uur | Vrije entree 

Vrij toegankelijk: de openbare repetities van YCM, maandag t/m donderdag van 10.00 – 13.00 u en van 
14.00 – 17.00 u in de concertzaal van Gigant. Tijdens de repetities worden de werken van de deelnemers 
minutieus tegen het licht gehouden. Wat is het uitgangspunt, waar liggen de accenten, wat kan er 
beter? Deze repetities zijn voor iedereen vrij toegankelijk.  
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Zoals ieder jaar worden er tijdens YCM lezingen gehouden door de senior composers. Deze zijn vrij 
toegankelijk en vinden van maandag 25 februari t/m donderdag 28 februari iedere avond om 20.00 u 
plaats in de concertzaal van Gigant. 

 

Programma 

• Maandag 24 februari Lezing Andrew Hamilton & Martijn Padding 

• Dinsdag 25 februari Lezing Andries van Rossem & Jasna Veličković  

• Woensdag 26 februari Lezing Seung-Won Oh 

• Donderdag 27 februari Lezing Georgi Sztojanov 

• Vrijdag 28 februari: Eindconcert 

Een sprankelende finale van een intensieve week voor componisten en orkest. Tijdens het slotconcert 
van de 26ste Young Composers Meeting worden de werken van de 15 deelnemers uitgevoerd. Dan 
weer ontroerend, dan weer verschrikkelijk, telkens een complete verrassing en never a dull moment. 
Ontmoet de componisten van de toekomst op hun best! Aan het eind van het slotconcert maken de 
senior composers bekend welke uitzonderlijke talenten bekroond zullen worden met een compositie-
opdracht.  
 
Slotconcert 

• Liesbeth Decrock (Belgium),  

• Isabelle Riche (Canada),  

• Xiaoran Jiang (China),  

• Inga Magnes (Iceland),  

• Wilson Leywantono (Indonesia),  

• Yayi Wira Pamungkas (Indonesia),  

• Vlad Chlek (Russia),  

• Polina Korobkova (Russia),  

• Victoria Benito (Spain),  

• Thanakarn Shofield (Thailand),  

• Emily Abdy (UK),  

• Lara Agar (UK),  

• Georgia Denham (UK),  

• Michele Cheng (USA),  

• Robert Fleitz (USA),  

• Martin Mayo (USA).
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Senior componisten 

• Martijn Padding,  

• Andrew Hamilton,  

• Andries van Rossem, 

• Jasna Velickovic, 

• Seung-Won Oh. 
 

Zangcoaches 

• Georgi Sztojanov (lead vanaf 2021), 

• Gerda van Zelm (lead tm 2020). 

 

Zangers 

• Ana Lopes Ferreira,  

• Carolina Alves Luís,  

• Francisca Prestes Branco Gouveia,  

• Laura Ginström,  

• Einar Guðmundsson,  

• Georgi Sztojanov. 

 
orkest de ereprijs – Rob Vermeulen, dirigent  

In samenwerking met het Koninklijk Conservatorium Den Haag 

• Martijn Padding en Gerda van Zelm   

• Studenten live geluid en opnames onder begeleiding van Vid Ahacic en Matthijs Ruiter 

Uitgereikte commissies  

• orkest de ereprijs commissie: Martin Mayo 

• St. Frank van der Wal Fonds commissie: Thanakarn Schofield 

• Internationale Masterclass Apeldoorn commissie: Polina Korobkova 
 
 

Y Después 
Om het coronaleed, het gebrek aan live optredens te verzachten en een statement te maken is Y 

Después (1983) van Louis Andriessen in elf sessies met zangers, zangeressen en acteurs opgenomen in 

onze ACEC ‘studio’. Het leverde een prachtige reeks van elf online video’s met verschillende solisten 

op. Van de solisten is een tutti geconstrueerd die alle solisten in een online video samenbrengt. De 

collectie is gedeeld via YouTube en verspreid via Facebook en Instagram:  
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https://youtube.com/playlist?list=PLZsCHqyTINfxdyhc2R7wKb1QGWd8viprp  

 

De Reiger 
Het coronaongeluk trof ons opnieuw in oktober toen we 

uitgerekend twee Corona specials hadden gepland op mooie en 

passende locaties: Martijn Paddings It’s a loud world in de 

Nettenfabriek in Apeldoorn en Kate Moore’s De Reiger in 

Showroom Arnhem.  

De maatregelen belette ons om een zogenoemd ‘evenement’ te 

organiseren daar deze locaties niet over een zichtbaar gescheiden 

podium beschikten. Ondanks de ruime stoelplaatsingen trokken de 

resp. loketten van Apeldoorn en Arnhem de vergunningen in. Om 

deze tegenvaller te compenseren is er een opname gemaakt (dit 

kon wel) van De Reiger in Musis Arnhem. Hierbij heeft kunstenares 

Mirthe Dokter een videobeeld gemaakt met haar animaties.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-EZBnR2c5Yg&feature=youtu.be  

 
Vreemde ereprijs – veronica peregrina 
Het verschil tussen bloemen en onkruid is een oordeel (Loesje) 

Het traditionele najaarsprogramma van orkest de ereprijs vol premières! 

https://youtube.com/playlist?list=PLZsCHqyTINfxdyhc2R7wKb1QGWd8viprp
https://www.youtube.com/watch?v=-EZBnR2c5Yg&feature=youtu.be
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Young Composers Meeting laureaat Rosie Tee presenteert haar nieuwe compositie Propel, in opdracht 

van het Frank van der Wal Fonds. Arnhemmer Andries van Rossem is met twee werken 

vertegenwoordigd: pianist Aljosja Buijs soleert in een gloednieuw pianoconcert plus een bewerking 

van wat je het pianoconcert van Leos Janáček zou kunnen noemen (een ‘officieel’ pianoconcert 

schreef hij niet). Janáček schreef dit werk voor pianist Otakar Hollman, die in de Eerste Wereldoorlog 

zijn rechterhand had verloren. Vandaar de aanduiding ‘voor de linkerhand’ in de titel. De pianist van 

vanavond heeft gelukkig allebei zijn handen nog – maar mag toch alleen zijn linkerhand gebruiken. 

Hiernaast speelt het orkest nieuwe werken van Anthony Dunstan en Hans Koolmees. 

 

Programma 

• Anthony Dunstan - tape (première) 

• Hans Koolmees - MERZ (première) 

• Andries van Rossem – pianoconcert (première) 

• Leos Janacek - Capriccio concerto voor de linkerhand* 

• Rosie Tee – Propel (première)** 
 

Bezetting 

orkest de ereprijs o.l.v. Wim Boerman 
Aljosja Buijs piano  
(* instrumentatie door Andries van Rossem) 
(**Mede mogelijk gemaakt door Stichting Frank van der Wal 
Fonds.) 
 
Data 

Woensdag 25 november 19:00 & 21.00 uur - Musis Arnhem 

Zaterdag 28 november 19:00 & 21.00 uur – Gigant Apeldoorn 

Compositieproject  
 

De composities zijn altijd verrassend, divers en het harde werk waard. Voor de leerlingen is het een 

onvergetelijke ervaring. Kom luisteren naar de componisten van morgen! Al jaren organiseert orkest de 

ereprijs het compositieproject voor middelbare scholieren. Dit is een intensief en uitgebreid 

onderwijsproject voor eindexamenleerlingen muziek, waarin ze in een korte periode leren over compositie, 

analyse, hedendaagse muziek en orkestinstrumenten. Het eindresultaat is een compositie geschreven door 

de student zelf, uitgevoerd door de ereprijs.  

Deelnemende scholen 

• Ludger College Doetinchem 

• NSG Nijmegen  

• Noordik Almelo/De Passie Wierden met strijkkwintet 

• Gymnasium Hattingen/Holthausen (D) 

• Heinrich Böll Gesamtschule (D) 

• Johannes Fontanus College Barneveld 

• Amersfoortse Berg Amersfoort 

• Marnix College Ede 
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Hoewel alle scholen aanvankelijk in het eerste kwartaal hebben moeten afzeggen ivm, corona, is het 
ons gelukt bijna alle (op één na) scholen alsnog in september in te halen. Hiervoor is een deel van de 
leerlingen naar onze ruimte ACEC in Apeldoorn gereisd en zijn de stukken (helaas verder zonder 
publiek) voor hen gespeeld. In combinatie met demonstraties voor hun opvolgers (zie 
demonstructieconcert) hebben de alternatieven gewerkt naar tevredenheid van de scholen. Zowel 
docenten als leerlingen waren heel blij dat er mouwen gepast konden worden! 

 

 

AARDLEK  

Demonstructieconcert  

Normaliter ontvangen we ongeveer 150 eindexamenleerlingen van middelbare scholen het ACEC in 

Apeldoorn ter voorbereiding op hun compositieproject bij orkest de ereprijs. Hierbij vertelt een senior 

componiste over zijn/haar componeren en wordt daartoe geïnterviewd door ODM studenten van 

ArtEZ Zwolle, die ook de introductie van de ereprijs voor hun rekening nemen. Tijdens het 

Demonstructieconcert zien leerlingen de muzikale mogelijkheden van het ensemble en kunnen zij de 

musici vragen stellen, waarna ze met deze kennis aan de slag kunnen met hun eigen compositie. De 

ereprijs is met dit compositieproject een van de leidende ensembles op het gebied van 

muziekeducatie in Nederland. 

Vanwege de coronamaatregelen was het ontvangen van zoveel leerlingen dit jaar niet mogelijk. De 

demonstructies zijn daarom onderdeel gemaakt van de inhaalconcerten in september. Hierbij zijn de 

stukken van dit jaar gespeeld en is tevens gedemonstreerd aan de aspirant leerling componisten van 

de volgende leerjaargang. Deze combinatie bleek onder de omstandigheden een aanvaardbaar 

alternatief voor alle betrokkenen.  
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Eindejaarsconcert 

Het laatste, in functie, concert van Wim Boerman kon wegens de op de valreep ingestelde lockdown 

helaas toch niet doorgaan. We hebben alsnog een waardig afscheid voor ogen in juni 2021, of in ieder 

geval zodra een versoepeling van maatregelen ons in de gelegenheid stelt.  

Programma 

• Joe Cutler – September Music 

• Jan van de Putte – Keine bewegung 
 
Een persoonlijke toevoeging van Wim Boerman: 

“Dit was het dan. Iets meer dan 40 jaren en geheel tot mijn grote plezier. Nog steeds overigens, maar 

een aantal bijkomstigheden gaven aanleiding het stokje door te geven. Met veel dank aan alle leden 

en ex-leden van vereniging de ereprijs, want zonder hun voortdurende energie en betrokkenheid was 

het nooit gelukt. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de diverse bestuursleden, die er mede voor 

gezorgd hebben dat de basis voor alle activiteiten werd gelegd en onderhouden. Niet te vergeten in 

dit verband de diverse politici zowel lokaal als met name ook regionaal en de daarmee verbonden 

overheden. 

Maar de core business was en is de muziek, de actuele muziek. Mijn grote dank aan alle componisten 

die het avontuur met de ereprijs zijn aangegaan in de afgelopen decennia.  

De makers dus, niet alleen van nieuwe muziek, maar ook uit andere disciplines van theater/drama, 

dans film tot beeldende kunst. In dat kader ben ik ook veel dank verschuldigd aan vele leiders van 

theaters, gezelschappen, opleidingsinstituten en niet te vergeten de docenten muziek op de 

middelbare scholen in het ereprijs compositieproject.  

20 december is mijn laatste activiteit als artistiek directeur van orkest de ereprijs. De artistieke leiding 

zal vanaf 2021 in handen zijn van Aspasia Nasopoulou.  Waarbij opgemerkt dat die handen ook al in 

2019 behoorlijk bezig zijn geweest met het uitstippelen van het beleid en de diverse subsidie 

aanvrages die daarmee verbonden zijn. Dat is allemaal positief verlopen waarvoor dank en 

complimenten. Ik wens haar met het team, bestuur en leden van orkest de ereprijs het allerbeste en 

hoop nog waanzinnig interessante en veel nieuwe muziek mede door hen te horen in de naaste 

toekomst.” 
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instrument voor levende componisten 



Jaarrekening orkest de ereprijs  2020

Balans per 31 december 2020

Activa 31-12-2020 31-12-2019

VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa
Inventaris 21.318€                    28.880€                  

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa
Handelsdebiteuren 24.900€                    31.957€                   
Overige vorderingen 24.680€                    17.392€                   
Vooruitbetaalde kosten 32.850€                    189€                         

82.430€                    49.538€                  

Liquide middelen 29.024€                    34.332€                  

Totaal activa 132.772€                  112.750€                 

Passiva 31-12-2020 31-12-2019

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve 38.728€                    38.728€                   
Bestemmingsreserve provincie Gelderland 19.213€                    6.392€                     
Bestemmingsreserve Fonds Podiumkunsten -€                           2.816€                     
Bestemmingsreserve lasten en gederfde inkomsten COVID-19 49.424€                     -€                              

107.365€                  47.936€                   

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan kredietinstellingen -€                               -€                             
Handelscrediteuren 4.892€                       11.161€                   
Belastingen en premies sociale verzekeringen -€                               -€                              
Overlopende passiva 14.550€                    42.925€                   
Overige schulden 5.967€                       10.728€                   

25.409€                    64.815€                  

Totaal passiva 132.772€                  112.750€                 
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1. Toelichting op de balans 
 
 
WAARDERINGSGRONDSLAGEN 
 
Algemeen 
De grondslagen voor waardering zijn ongewijzigd ten opzichte van die van het voorgaande jaar. 
Daar waar geen specifieke waardering wordt vermeld, is sprake van waardering tegen nominale 
waarde. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs indien de aanschafprijs 
meer dan € 2.500,- bedraagt (zie hiervoor bekostigingsbesluit cultuuruitingen) verminderd met 
de afschrijvingen. Afschrijvingen worden tijdsevenredig berekend op basis van de verwachte 
economische levensduur, en met inachtneming van een verwachte restwaarde. 
 
Resultaatbepaling 
Ten aanzien van de posten begrepen in het bedrijfsresultaat, geldt dat winsten zijn opgenomen 
indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's is 
rekening gehouden die hun oorsprong vinden in het boekjaar. In geval het resultaat positief is 
dan wordt een evenredig deel van het resultaat gereserveerd als egalisatiereserve voor de 
subsidiënten Gelderland en het Fonds Podiumkunsten. Het resulteert in het netto 
bedrijfsresultaat. 
 
Verslaggevingsregels 
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 
“Organisaties zonder winststreven” en de richtlijnen die door de diverse subsidiënten worden 
gehanteerd.  
 
Continuïteit 
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
In dit kader zijn de volgende opmerkingen van belang: 

 
1. De in de sector gehanteerde beleids- en subsidieperiodiek van telkens vier jaren, 

waarbij de huidige periode aan het eind van 2020 afloopt. Inmiddels zijn onze 
aanvragen gehonoreerd bij de Provincie Gelderland, Gemeente Apeldoorn, Gemeente 
Arnhem en het Fonds Podiumkunsten voor de periode 2021-2024.  
 

2. De recente ontwikkelingen en overheidsmaatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus in te dammen, hebben grote gevolgen voor de gehele cultuursector. Tot 
ver in 2021 zijn  publieksactiviteiten en voorbereidingen daarvoor beperkt (of in 
bepaalde vormen geheel niet toegestaan) en daarom zal het lastig, zo niet onmogelijk 
zijn dergelijke activiteiten op een gebruikelijke manier te laten plaatsvinden. De 
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ereprijs heeft diverse in 2020 lopende projecten, waaronder projecten die tot eind 
2020 zouden doorlopen, geannuleerd. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de 
gevolgen voor dergelijke activiteiten op langere termijn zullen zijn. Niettemin gaat de 
ereprijs onverminderd verder met voorbereidingen van projecten, waarbij rekening 
gehouden wordt met mogelijk kleinschaliger versies en online varianten. Diverse 
overheden en fondsen, zoals de provincie Gelderland, Gemeente Arnhem, Gemeente 
Apeldoorn en het Fonds Podiumkunsten hebben bevestigd dat de subsidies en 
toegezegde donaties gestand zullen worden gedaan. Verder zal coulant omgegaan 
worden met de prestatieverplichtingen, die normaal gesproken aan subsidies 
verbonden zijn, maar die onder restricties mogelijk niet uitgevoerd kunnen of mogen 
worden. Op basis daarvan is, ondanks de onzekerheid over de verdere ontwikkelingen 
in deze wereldwijde crisis derhalve, de inschatting dat het voortbestaan van de 
ereprijs hiermee niet in gevaar komt. 

 
Eigen vermogen 
 
Bestemmingsreserve lasten en gederfde inkomsten COVID-19 
 
De bestemmingsreserve is door het bestuur van orkest de ereprijs ingesteld ter aanwending van 
de door het Fonds Podiumkunsten in het boekjaar 2020 verstrekte en slechts gedeeltelijke 
aangewende aanvullende ondersteuning voor lasten en gederfde inkomsten vanwege  
COVID-19 ad € 50.400, welke aanwending conform het bestuursbesluit d.d. 2 februari 2021 zal 
geschieden in opvolgende boekjaren om, ondanks aanvullende lasten en/of gederfde 
inkomsten a.g.v. COVID-19, de doelstellingen van orkest de ereprijs te behartigen. 
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Toelichting op de activa

Vaste activa

MATERIELE VASTE ACTIVA

Balans 01-01-

2020  Bij  Af 

 Balans 31-12-

2020 

Inventaris
Inventaris 41.017€          667€               41.684€          
afschrijving inventaris 12.138-€          8.228€          20.365-€          

Inventaris 28.880€          667€               8.228€          21.318€          

Een specificatie van de materiele vaste activa is opgenomen als bijlage bij dit rapport

Vlottende Activa 31-12-2020 31-12-2019

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Handelsdebiteuren
Debiteuren 24.900€          31.957€        

Overige vorderingen
Diverse te vorderen 5.600€            2.453€          
Omzetbelasting 18.877€          14.939€        
Te veel betaalde pensioenpremie 203€               -€                   

24.680€          17.392€        
Vooruitbetaalde kosten
Vooruitbetaalde kosten 32.850€          189€              

32.850€          189€              

82.430€          49.538€        

Liquide middelen
Rabo bankrekening 27.384€          33.583€        
Mollie bankrekening 1.640€            749€              

29.024€          34.332€        
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Toelichting op de passiva

Eigen Vermogen
Voor de samenstelling van de mutatie ten gevolge van het resultaat over 
het boekjaar 2020 verwijzen wij naar de exploitatierekening

Algemene reserve
2020 2019

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

Stand per 1 januari 38.727€       31.767€        
Resultaatbestemming -€                 6.960€          

Stand per 31 december 38.727€       38.727€        

Bestemmingsreserve provincie Gelderland

Het verloop van deze reserve is als volgt:

Stand per 1 januari 6.392€         2.632€          
Resultaatbestemming 12.821€       3.760€          

Stand per 31 december 19.213€       6.392€          

Bestemmingsreserve Fonds Podiumkunsten

Het verloop van deze reserve is als volgt:

Stand per 1 januari 2.816€         -€                  
Resultaatbestemming 2.816-€         2.816€          

Stand per 31 december -€                 2.816€          

Bestemmingsreserve lasten en gederfde inkomsten COVID-19

Het verloop van deze reserve is als volgt:

Stand per 1 januari -€                 -€                  
Resultaatbestemming 49.424€       -€                  

Stand per 31 december 49.424€       -€                  
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2020 2019 31-12-2020
Boekjaarsubsidie gelderland 192.132€      stand bestemmingsreserves
Boekjaarsubsidie FPK 194.391€      
overige inkomsten 232.609€      
Totale baten 619.132€      
Lasten(inclusief rente) 559.703€      
resultaat 59.429€        
% Boekjaarsubsidie gelderland 31,03%
% Boekjaarsubsidie FPK 31,40%
resultaat boekjaarsubsidie Gelderland 12.821€        6.392€          19.213€           
resultaat boekjaarsubsidie FPK -2.816€         2.816€          -€                      
mutatie bestemmingsreserve lasten en gederfde baten COVID-19 49.424€        -€                   49.424€           
netto resultaat boekjaar -€                   
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Kortlopende Schulden

De onder dit hoofd opgenomen kortlopende schulden
hebben allen een resterende looptijd korter dan 1 jaar

31-12-2020 31-12-2019
Handelscrediteuren
Crediteuren 4.892€         11.161€        

Overlopende Passiva
Vooruit ontvangen 
vooruitontvangen subsidie FPK -€                 21.725€        
vooruitontvangen subsidie Gelderland -€                 -€                  
vooruitontvangen diversen -€                 14.000€        
vooruitontvangen private bijdragen 7.450€         7.200€          
Nog te crediteren 7.100€         -€                  
Overige overlopende passiva -€                 -€                  

14.550€       42.925€        
Overige schulden
Accountantskosten en admin kosten 4.500€         4.500€          
Reservering vakantiegeld 805€            740€             
Nog te betalen pensioenkosten -€                 5€                  
Nog te betalen loonheffing -€                 367€             
Nog te betalen nettto lonen -€                 18€               
Nog te betalen kosten 662€            5.098€          

5.967€         10.728€        

25.409€       64.815€        
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Niet in de balans opgenomen activa  
 
De toegezegde bijdragen uit subsidie voor de kunstenplanperiode 2021-2024 zijn: 

• Bijdrage Gemeente Apeldoorn voor nog 1 jaar, geïndexeerd, jaarlijks € 88.101, voor het volgende 
jaar aan te vragen voor 1 mei. Bijdrage 2020 opgenomen € 91.132 

• Bijdrage Provincie Gelderland voor nog 1 jaar, geïndexeerd, jaarlijks € 197.320 voor het volgende 
jaar aan te vragen voor 1 mei. Bijdrage 2020 €192.132.  

• Bijdrage Gemeente Arnhem voor nog 2 jaar, jaarlijks € 40.000 voor de volgende periode aan te 
vragen voor 1 mei. Bijdrage 2020  € 50.000.   

• Bijdrage Fonds Podiumkunsten voor nog 4 jaar, geïndexeerd,  jaarlijks € 200.000. Bijdrage 2020 
€ 194.391. 

 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
 
De huurovereenkomst voor kantoor en repetitieruimte in het ACEC gebouw in Apeldoorn zijn doorlopend. 
De huur wordt jaarlijks met een prijsindexcijfer verhoogd. Er is een huurverplichting ter grootte van 
€ 37.704 per jaar. 
Voor het aanhouden van een rekening courant bij de Rabobank te Apeldoorn ter hoogte van maximaal 
€ 30.000 is als zekerheid een verpanding afgesproken van inventarissen en vorderingen. 
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Kasstroomoverzicht 2020 2019

(samengesteld volgens de indirecte methode)

Kasstroom uit operationele activiteiten
resultaat 59.429€               6.960€           
bestemmingsfonds -€                          6.576€           
aanpassingen voor :
     afschrijvingen/ investeringen 8.227€                 8.572€           

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten 67.656€              22.107€        

veranderingen in:
     vorderingen en overlopende activa 32.892-€               14.468-€        
     kortlopende schulden 39.406-€               4.662-€           
     langlopende schulden -€                          32.725-€        

72.298-€              51.854-€        

netto kasstroom uit operationele activiteiten 4.642-€                29.748-€        

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Saldo investeringen materiele vaste activa 667-€                    1.857-€           

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 667-€                    1.857-€           

netto kasstroom 5.308-€                 31.602-€        

liquide middelen per 31 december 29.024€               34.332€        
liquide middelen per 1 januari 34.332€               65.934€        

5.308-€                 31.602-€        
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Kengetallen

Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de vereniging de ereprijs in staat is op korte termijn
aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand per 31 december
weer, er is dus sprake van een momentopname.

Vlottende activa
Current ratio = Kortlopende schulden

Vlottende activa - voorraden
Quick ratio = Kortlopende schulden

2020 2019

Current ratio 4,4 1,3

Quick ratio 4,4 1,3

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de vereniging de ereprijs in staat is op langere termijn
aan haar verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand per 31 december
weer, er is dus sprake van een momentopname.

Eigen Vermogen
Solvabiliteit = Balanstotaal

2020 2019

Solvabiliteitsratio 0,81                    0,43            
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BATEN  werkelijk 2019 begroting 2020  werkelijk 2020 

Directe opbrengsten
Publieksinkomsten 59.765€                        60.000€                       14.881€                        

Sponsorinkomsten particulier en zakelijk 19.164€                        16.000€                       10.871€                        
Overige inkomsten 2.564€                           34.000€                       10.000€                        

Indirecte opbrengsten -€                                   2.000€                          -€                                   

Totaal Opbrengsten 81.492€                       112.000€                     35.752€                       

Overige subsidies uit publieke middelen
Fonds Podiumkunsten 139.737€                    130.900€                    194.391€                    

Provincie Gelderland 186.536€                    178.000€                    192.132€                    
Gemeente Arnhem 50.000€                       50.000€                       50.000€                       

Gemeente Apeldoorn 89.785€                       89.600€                       91.132€                       
Sub - Structureel 466.058€                     448.500€                     527.655€                     

Incidenteel 124.033€                      52.500€                       55.725€                        
Totaal publieke middelen 590.091€                      501.000€                     583.380€                      

Bijdragen uit private middelen 20.000€                       -€                                   

Totaal Subsdies/ Bijdragen 590.091€                     521.000€                     583.380€                     

TOTAAL BATEN 671.583€                     633.000€                     619.132€                     

EIQ FPK 12,13% 20,85% 5,77%
AIQ FPK 79,19% 79,32% 68,60%
Meerjaren begroting- Lasten
LASTEN
Beheerslasten personeel 73.317€                        58.000€                       69.339€                        
Beheerslasten materieel 88.644€                        80.000€                       67.540€                        
Totaal beheerslasten 161.961€                     138.000€                     136.879€                     
Activiteitslasten personeel 365.902€                      326.000€                     308.127€                      
Activiteitslasten materieel 128.356€                      169.000€                     114.697€                      

Totaal activiteitslasten 494.258€                     495.000€                     422.824€                     

TOTAAL LASTEN 656.219€                     633.000€                     559.703€                     

Meerjarenbegroting- Saldo uit gewone bedrijfsvoering

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 15.364€                       -€                                   59.429€                       
(=TOTAAL BATEN- TOTAAL LASTEN)
saldo rente baten en lasten 5-€                                  -€                                   -€                                   
saldo buitengewone baten en lasten -€                                   -€                                   -€                                   
saldo buitengewone baten en lasten voorgaande jaren 1.824-€                          -€                                   -€                                   

EXPLOITATIERESULTAAT 13.535€                       -€                                   59.429€                       
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specificatie

BATEN werkelijk 2019 begroting 2020 werkelijk 2020

Directe opbrengsten
Publieksinkomsten

BINNENLAND 49.765€                        55.000€                       14.881€                        
BUITENLAND -€                                   5.000€                          -€                                   

Sponsorinkomsten
PARTICULIER 19.164€                        12.000€                       10.871€                        

ZAKELIJK -€                                   4.000€                          -€                                   
Overige inkomsten

SAMENWERKING ARTEZ 10.000€                        14.000€                       10.000€                        
SAMENWERKING HGO -€                                   20.000€                       -€                                   
OVERIGE INKOMSTEN 2.564€                           -€                                   -€                                   

Indirecte opbrengsten 2.000€                          
Totaal Opbrengsten 81.493€                        112.000€                     35.752€                        

Overige subsidies uit publieke middelen
Structureel

Subsidie Gemeente Arnhem 50.000€                        50.000€                       50.000€                        
Fonds Podiumkunsten 75000+40*1300 139.737€                      130.900€                     194.391€                      

Provincie Gelderland basissubsidie 186.536€                      178.000€                     192.132€                      
Gemeente Apeldoorn 89.785€                        89.600€                       91.132€                        

Incidenteel 124.033€                      52.500€                       55.725€                        

Bijdragen uit private middelen
giften

Giften - ANBI -€                                   10.000€                       
Gavanes- bijdrage lIving Lab Festival Arnhem -€                                   10.000€                       -€                                   

Totaal Subsdies/ Bijdragen 590.091€                      521.000€                     583.380€                      

TOTAAL BATEN 671.584€              633.000€             619.132€              

aandeel subsidie arnhem in totaal van de inkomsten 10,06% 10,47% 12,01%
EIQ Fonds Podiumkunsten 12,13% 19,27% 5,77%
AIQ FPK 79,19% 79,32% 68,60%
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Meerjaren begroting- Lasten

LASTEN werkelijk 2019 begroting 2020 werkelijk 2020

Beheerslasten personeel
ALGEMENE LEIDING 45.684€                        38.000€                       43.115€                        

Sales en kantoor ondersteuning 27.633€                        20.000€                       26.224€                        
73.317€                        58.000€                       69.339€                        

Beheerslasten materieel
HUUR LOKATIE 38.156€                        37.000€                       39.311€                        

KANTOORKOSTEN 11.950€                        15.000€                       9.763€                           
ADMINISTRATIE EN ACCOUNTANTSKOSTEN 17.072€                        12.000€                       10.362€                        

REIS EN VERBLIJFSKOSTEN 10.018€                        10.000€                       5.460€                           
OVERIGE BEHEERSLASTEN 11.449€                        6.000€                          2.644€                           

88.645€                        80.000€                       67.540€                        

Totaal beheerslasten 161.962€                      138.000€                     136.879€                      
Activiteitslasten personeel

ARTISTIEKE LEIDING 36.894€                        40.000€                       60.909€                        
DIRIGENTEN 1.500€                           10.000€                       2.000€                           

ORKESTKOSTEN 215.877€                      194.000€                     191.023€                      
VERVANGERS 5.767€                           12.000€                       3.790€                           

OPDRACHTEN COMPONISTEN 58.500€                        30.000€                       22.740€                        
SOLISTEN 8.297€                           10.000€                       18.005€                        

REPETITORS -€                                   5.000€                          -€                                   
ARTISITIEK PERSONEEL SPECIALE PROJECTEN 32.482€                        5.000€                          6.036€                           

TECHNISCH EN PRODUCTiE PERSONEEL 6.585€                           10.000€                       3.624€                           
OVERIG PERSONEEL UITVOERING -€                                   10.000€                       

365.902€                      326.000€                     308.127€                      
Activiteitslasten materieel

UITVOERINGSKOSTEN COMPOSITIEPROJECT -€                                   18.000€                       -€                                   
UITVOERINGSKOSTEN YOUNG COMPOSERS MEETING -€                                   9.000€                          -€                                   

HUUR PARTITUREN -€                                   8.000€                          -€                                   
RECHTEN- NABURIG EN GROOTRECHT -€                                   8.000€                          -€                                   

TRANSPORTKOSTEN 20.894€                        35.000€                       17.429€                        
REISKOSTEN UITVOERINGEN 41.396€                        18.000€                       29.350€                        

VERBLIJFSKOSTEN UITVOERINGEN -€                                   8.000€                          -€                                   
SEJOURS EN/OF CATERINGKOSTEN 19.440€                        12.000€                       10.758€                        

AANSCHAFKOSTEN APPERATUUR EN INSTRUMENTEN 7.671€                           10.000€                       5.720€                           
GASTPROGRAMMERING 8.998€                           8.000€                          25.842€                        

UITVOERINGSKORTING SPECIALE PROJECTEN -€                                   15.000€                       -€                                   
PUBLICITEITSKOSTEN EN MARKETING 21.384€                        20.000€                       17.370€                        

AFSCHRIJVINGEN 8.573€                           -€                                   8.228€                           
128.356€                      169.000€                     114.697€                      

Totaal activiteitslasten 494.258€                      495.000€                      422.824€                      

TOTAAL LASTEN 656.220€              633.000€             559.703€              

RESULTAAT UIT NORMALE BEDRIJFSVOERING 15.364€                        59.429€                        

Saldo rentebaten/lasten 5€                                  

baten en lasten voorgaande jaren 1.824€                           0
Saldo bijzondere baten en lasten 0

exploitatie resultaat boekjaar 13.535€                        -€                                   59.429€                        

RESULTAATBESTEMMING

mutatie algemene reserve 6.960€                           -€                                   
mutatie bestemmingsreserve provincie Gelderland 3.760€                           12.821€                        

mutatie bestemmingsreserve fonds podiumkunsten 2.816€                           -2.816€                         

mutatie bestemmingsreserve lasten en gederfde baten COVID-19 -€                                   49.424€                        

13.535€                        -€                                   59.429€                        
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1. Analyse van het exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo over 2020 kan als volgt worden geanalyseerd:

Subsidie FPK 194.391 139.737
Subsidie Gemeente Apeldoorn 91.132 89.785
Subsidie Gemeente Arnhem 50.000 50.000
Subsidie Provincie Gelderland 192.132 186.536
Overige subsidie/bijdragen uit publieke middelen 55.725 124.033
Overige subsidie/bijdragen uit private middelen 0 0

583.380 590.091
Af: Personeel beheer 69.339 73.317

Materieel beheer 67.540 0 88.644
Personeel activiteiten 308.127 365.902

445.006 527.863
Saldo 138.374 62.228

eigen Inkomsten 35.752 81.492
Af: Materieel activiteiten 114.697 128.356
Saldo -78.945 -46.864

Bijzondere baten 0 -1.824
Bijzondere lasten 0 0
Rentebate 0 -5

Exploitatieoverschot resp. tekort (voor toevoeging
bestemmingsreserves) 59.429 13.535

2. Vergelijking begroting en exploitatierekening  2020 volgens  begroting van FPK

Het begrote resultaat over 2020 was €  nihil.  

Ten opzichte van de begroting van kan het werkelijke resultaat als volgt
worden geanalyseerd:

Baten
Inkomsten -76.248
Subsidie structureel 79.155
Subsidie/bijdragen uit publieke middelen 3.225
Subsidie/bijdragen uit private middelen -20.000
Baten lager dan begroot -13.868

Lasten
Personeel beheer 11.339
Materieel beheer -12.460
Personeel activiteiten -17.873
Materieel activiteiten -54.303
Lasten lager dan begroot -73.297

59.429
Bijzondere baten 0
Bijzondere lasten 0
Rentebate, hoger dan begroot 0
Werkelijk resultaat hoger dan begroot resultaat 59.429

3. Bestemming van het resultaat

2020
Het exploitatieresultaat is toegevoegd aan
Algemene reserve 52.853
Bestemmingsreserve / -fonds 6.576

59.429

2020 2019
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Toelichting op de Exploitatierekening 2020 
 
 
Uitgangspunt 

Uitgangspunt is de begroting 2020. Deze begroting wordt ook gehanteerd voor de subsidiënten; de 
provincie Gelderland, de gemeente Apeldoorn en de gemeente Arnhem en het Fonds Podiumkunsten. 
De gehanteerde begroting vormt daarmee de werkelijke geactualiseerde begrotingen voor 2020. 
 
Baten en lasten worden waar mogelijk genomen in het jaar dat een activiteit ook daadwerkelijk wordt 
gerealiseerd, waarin begrepen buitengewone baten en lasten voorgaande jaren. 
 
Ultimo 2020 is de administratie geheel door de zakelijke leider gedaan. Conform de richtlijnen is door 
vereniging de ereprijs een complete jaarrekening geleverd en is de procedure Administratieve Organisatie 
(AO) gehanteerd waardoor verantwoordelijkheden in deze kleine organisatie strikt zijn gescheiden. 

Subsidies 

Provincie Gelderland, Gemeente Apeldoorn en Gemeente Arnhem en het Fonds Podiumkunsten stellen 
de subsidie ter beschikking voor het ontwikkelen van nieuwe muziek, het uitvoeren en presenteren van 
nieuwe muziek voor een breed en wisselend publiek evenals het ontwikkelen en uitvoeren van 
vernieuwde educatieve activiteiten. Zij hanteren hierbij eigen doelstellingen. 
De gemeente Arnhem stelt als voorwaarde 35 uitvoeringen, gecorrigeerd naar 40 uitvoeringen waarvan 
14 in Arnhem, na correctie 16 in Arnhem. Tussentijdse wijzigingen dienen te worden gemaild, cq dienen 
te worden goedgekeurd per 1 augustus van het boekjaar. Het verzoek tot vaststelling van de subsidie 
dient 1 april van het volgende boekjaar te worden ingediend. 
De Gemeente Apeldoorn stelt activiteiten vast op basis van het per 1 mei in te dienen jaarplan en 
begroting. Het verzoek tot vaststelling van subsidies dient uiterlijk 1 mei van het volgend boekjaar te 
worden ingediend. 
De provincie Gelderland stelt als voorwaarde 8 activiteiten benoemd in het voor 1 juni in te dienen 
jaarplan. Het verzoek tot vaststelling van de subsidie dient voor 1 mei te zijn ingediend. 
Het fonds Podiumkunsten stelt als voorwaarde uitvoering van gemiddeld per jaar 43 uitvoeringen, 
waarvan 8 schoolvoorstellingen. Het verzoek tot vaststelling van de subsidie dient voor 1 april van het 
volgende boekjaar te worden ingediend. 
Majeure wijzigingen dienen te worden gemeld en zo nodig door de subsidiënt te worden goedgekeurd. De 
hoogte van de subsidie kan nader worden vastgesteld. 
 
2020 was het vierde en tevens laatste jaar van de beleidsperiode 2017-2020  
 
Exploitatierekening 

Het jaar sluit met een exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsvoering van € 59.429. Het saldo bijzondere 
baten en lasten bedraagt nihil, het saldo baten en lasten voorgaande jaren € nihil en het saldo 
rentebaten/lasten € nihil,  waardoor het uiteindelijke resultaat bruto € 59.429 bedraagt. Van dit bedrag 
zal € 12.821 worden opgenomen in de bestemmingsreserve Provincie Gelderland en € 2.816 wordt ten 
laste van de bestemmingsreserve fonds podiumkunsten gebracht. Tenslotte wordt uit 
resultaatbestemming € 49.424 opgenomen in de bestemmingsreserve lasten en gederfde inkomsten 
COVID -19. 
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Bezoldiging bestuursleden 

Er vindt geen bezoldiging van de bestuursleden plaats. 
De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd, zie hiervoor verder het bestuursverslag. 

Lonen en salarissen 

De lonen en salarissen bedragen € 26.224. Er is in 2020 1 personeelslid in dienst geweest. 
 
Pensioenregeling 
De vereniging heeft haar werknemers pensioen toegezegd. Deze toezegging is ondergebracht bij een 
bedrijfstakpensioenfonds (PFZW). Deze toezegging wordt, conform de in de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving aangereikte vereenvoudiging, in de jaarrekening verwerkt als een toegezegde 
bijdrageregeling. De vereniging heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen anders 
dan hogere toekomstige premies, zodat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden 
verantwoord. Informatie over een eventueel overschot of tekort in het bedrijfstakpensioenfonds en de 
gevolgen hiervan voor de vereniging in de toekomst, is niet beschikbaar. 
 
Componisten 

Oplevering van opdrachten van componisten worden direct ten laste van de exploitatie gebracht in het 
jaar dat ze (deels) werden uitgevoerd 

 
Honoraria orkestleden 

De honoraria zijn conform zoals ze zijn begroot en basis reken bedragen zijn € 80 per repetitie en € 130 
per concert per orkestlid.   
 
Afschrijvingen 

De afschrijvingen van de materiële vaste activa bedragen € 8.228. De afschrijving vindt recht evenredig 
plaats met een afschrijf termijn van 60 maanden.  
 
Gemiddeld aantal werknemers 

De zakelijk leider en de artistiek leider zijn beiden op contractbasis in deeltijd aanwezig. In 2020 heeft de 
aspirant artistiek leider aan de overdracht en plannen voor 2021-2024 gewerkt, parallel aan artistiek 
leider, aan de zijde van de zakelijk leider. 
Sinds medio 2018 is een medewerker in deeltijd met een aanstelling voor bepaalde tijd aangenomen als 
medewerker marketing. In 2019 is de aanstelling voor de medewerker marketing verhoogd naar 3 dagen 
per week. In 2020 is de aanstelling aangepast naar onbepaalde tijd. 
 
Optredens  
De begrote optredens zijn gericht op een aantal optreden van concerten. In 2020 werden 41 uitvoeringen 
gerealiseerd waarvan 8 schoolconcerten. Het betreft hier uitsluitend uitvoeringen van orkest de ereprijs. 
Er waren 8 overige activiteiten in de vorm van workshops, lezingen of showcases in het kader van Aardlek, 
Young Composers Meeting en/of Transformatielab. 
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Toelichting afwijkingen in de exploitatierekening 2020 t.o.v. de begroting 2020 
 
Baten 

 
Publieksinkomsten  

- De publieksinkomsten staan onder druk. Afzet van voorstellingen is niet langer vanzelfsprekend. 
Dit is een landelijk fenomeen en geldt ook voor andere gezelschappen. Hierboven heeft de 
coronapandemie veel invloed op de publieksinkomsten in dit jaar. We hebben enkele concerten 
moeten afgelasten of verplaasten naar volgend jaar. We hebben enkele in het bijzijn van slechts 
30 personen publiek kunnen uitvoeren. Tesamen beperkte het de publieksinkomsten tot een 
minimum. 
 

Diverse Inkomsten, overige directe inkomsten 

- Overige inkomsten betreft de bijdragen van deelnemers voor de Young Composers Meeting 
- Inkomsten zakelijk betreft de bijdrage van de samenwerking met ArtEZ.  
- Bijdragen uit private middelen betreft donaties van particulieren. 

 
 
De Eigeninkomsten quote (EIQ) voor 2020 bedraagt 5,01%. De Algemene Inkomsten Quote (AIQ) bedraagt 
68,35 %. Middels beschikking 155056266/ALG/31-01-2017 van het Fonds Podiumkunsten heeft de 
ereprijs toestemming gekregen deze AIQ te mogen hanteren in plaats van de regeuliere EIQ. Het in de 
beschikking genoemde percentage bedraagt 54% en geldt voor de gehele subsidieperiode 2017-2020. 
Deze beschikking is herzien (155056366-05092018 herziening beschikking) 12 september 2018. Voor de 
kleine/ middelgrote zaal is de AIQ vastgesteld op 40% voor de grote zaal op 30%. Totaal percentage 
38,48%.   
 
Lasten 

 
Beheerslasten materieel 

- De beheerslasten zijn lager dan begroot. Belangrijkste factor is hierin de coranopandemie. Door 
veel thuiswerken zijn de kantoorlasten lager. Er is minder uitgegeven aan vervoer en verblijf.  
Door afgelaste concerten zijn overige kosten ook lager dan begroot. 
 

Activiteitenlasten personeel 
- Kosten zijn 20k lager dan de begroting, met ook hier de voelbare invloed van de coronapandemie. 
- Orkestkosten zijn conform begroting. Leden en overig geboekte freelancers zijn conform  

coulanceregeling binnen de eerder gemaakte afspraken betaald. 
- We hebben meer solisten ingeschakeld voor alternatieve online activiteiten in de plaats van 

afgelastingen. 
- We hebben minder gebruik gemaakt van artistieke - en  technische freelancers dan begroot. 
- Kosten directie zijn daarentegen hoger vanwege de extra kosten voor de overdracht van artistieke 

leiding. 
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Activiteitenlasten materieel 
- Lager dan begroot veroorzaakt door de coronapandemie, vooral transportkosten over het gehele 

jaar zijn lager dan begroot. 
- In het eerste kwartaal hebben we met name voor Andriessen Festival (dat nog wel door ging) 

extra uitgaven moeten doen omdat we van een andere locatie gebruik moesten maken dan 
regulier. Hierdoor is de gastprogramering en de bijkomende reiskosten hoger dan begroot. 

- Aan publiciteitskosten en marketing werd € 17.370 besteed. We hebben enkele malen 
voorbereiding van marketing moeten doen voor concerten die werden afgelast.  Niettemin is het 
iets lager uitgekomen dan begroot. 
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Ondertekening door bestuur 
 
Apeldoorn, 31 maart 2021 
 
 
 

 
D. Kuilman 
Voorzitter 
 
 
 
 
P.M.J.M. Gijsbers 
Penningmeester 
 
 
 
 
M. Nas 
 
 
 
 
W.H. Hering 
 
 
 
 
M. Broekhans 
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Aardlek 20 december 2020 13:00 0 Nederland Apeldoorn (GLD) ACEC ereprijs

Aardlek 20 december 2020 16:00 0 Nederland Apeldoorn (GLD) ACEC ereprijs

Transformatielab 5 december 2020 17:00 0 Nederland Arnhem (GLD) De Plaats

Vreemde ereprijs 28 november 2020 19:00 30 Nederland Apeldoorn (GLD) Gigant

Vreemde ereprijs 28 november 2020 21:00 30 Nederland Apeldoorn (GLD) Gigant

Vreemde ereprijs 25 november 2020 19:00 30 Nederland Arnhem (GLD) Musis Sacrum / Schouwburg Arnhem

Vreemde ereprijs 25 november 2020 21:00 30 Nederland Arnhem (GLD) Musis Sacrum / Schouwburg Arnhem

Transformatielab 7 november 2020 17:00 0 Nederland Arnhem (GLD) De Plaats

Corona Special 31 oktober 2020 14:00 0 Nederland Arnhem (GLD) Showroom Arnhem

Corona Special 31 oktober 2020 19:30 0 Nederland Arnhem (GLD) Showroom Arnhem

Corona Special 31 oktober 2020 16:00 0 Nederland Arnhem (GLD) Showroom Arnhem

Corona Special 30 oktober 2020 12:00 0 Digitaal

Corona Special 17 oktober 2020 14:00 0 Nederland Apeldoorn (GLD) Nettenfabriek

Corona Special 17 oktober 2020 19:30 0 Nederland Apeldoorn (GLD) Nettenfabriek

Corona Special 17 oktober 2020 16:00 0 Nederland Apeldoorn (GLD) Nettenfabriek

ODM 9 oktober 2020 19:00 40 Digitaal

Transformatielab 3 oktober 2020 17:00 0 Nederland Arnhem (GLD) De Plaats

Compositieproject 25 september 2020 16:00 40 Nederland Apeldoorn (GLD) ACEC ereprijs

Compositieproject 25 september 2020 20:00 0 Nederland Apeldoorn (GLD) ACEC ereprijs

Demonstructieconcert 23 september 2020 19:00 0 Nederland Arnhem (GLD) ACEC ereprijs

Compositieproject 18 september 2020 16:00 27 Nederland Doetinchem (GLD) Ludger College

Compositieproject 18 september 2020 20:00 40 Nederland Apeldoorn (GLD) ACEC ereprijs

Gaudeamus concert 13 september 2020 19:30 0 Nederland Utrecht (UT) TivoliVredenburg

Compositieproject 11 september 2020 16:00 26 Nederland Amersfoort (UT) Amersfoortse Berg

Compositieproject 11 september 2020 20:00 40 Nederland Apeldoorn (GLD) ACEC ereprijs

Compositieproject 4 september 2020 16:00 40 Nederland Apeldoorn (GLD) ACEC ereprijs

Compositieproject 4 september 2020 20:00 40 Nederland Apeldoorn (GLD) ACEC ereprijs

Y Despues 19 juni 2020 12:00 0 Digitaal

Transformatielab 6 juni 2020 17:00 0 Nederland Arnhem (GLD) De Plaats

Maaiveld 15 mei 2020 14:00 0 Nederland Apeldoorn (GLD) Buitenlocatie Stationsplein

ArtEZ meets ereprijs 13 mei 2020 13:00 0 Nederland Arnhem (GLD) ArtEZ Concertzaal

ArtEZ meets ereprijs 12 mei 2020 19:30 0 Nederland Arnhem (GLD) ArtEZ Concertzaal

Aardlek 13 april 2020 16:00 0 Nederland Arnhem (GLD) ACEC ereprijs

Transformatielab 4 april 2020 17:00 0 Nederland Arnhem (GLD) De PLaats

Van de Putte Special 29 maart 2020 19:30 0 Nederland Amsterdam (NH) Het Orgelpark

Transformatielab 7 maart 2020 17:00 15 Nederland Arnhem (GLD) De PLaats

Young Composers Meeting 28 februari 2020 19:30 180 Nederland Apeldoorn (GLD) Gigant

Young Composers Meeting 27 februari 2020 10:00 32 Nederland Apeldoorn (GLD) Gigant

Young Composers Meeting 27 februari 2020 20:00 26 Nederland Apeldoorn (GLD) Gigant

Young Composers Meeting 26 februari 2020 10:00 32 Nederland Apeldoorn (GLD) Gigant

Young Composers Meeting 26 februari 2020 20:00 26 Nederland Apeldoorn (GLD) Gigant

Young Composers Meeting 25 februari 2020 10:00 32 Nederland Apeldoorn (GLD) Gigant

Young Composers Meeting 25 februari 2020 20:00 26 Nederland Apeldoorn (GLD) Gigant

Young Composers Meeting 24 februari 2020 10:00 32 Nederland Apeldoorn (GLD) Gigant

Young Composers Meeting 24 februari 2020 20:00 26 Nederland Apeldoorn (GLD) Gigant

RKST 21 23 februari 2020 16:00 150 Nederland Apeldoorn (GLD) CODA Museumzaal

ereprijs-louis80 22 februari 2020 21:00 150 Nederland Arnhem (GLD) Stadhuishal

RKST 21 22 februari 2020 19:00 150 Nederland Arnhem (GLD) Stadhuishal

Uitnacht 24 januari 2020 17:00 150 Nederland Arnhem (GLD) Huis Oostpool

Choco 15 januari 2020 19:30 65 Nederland Arnhem (GLD) ArtEZ Theaterzaal

Choco 10 januari 2020 19:30 55 Nederland Arnhem (GLD) ArtEZ Theaterzaal

Choco 8 januari 2020 19:30 65 Nederland Arnhem (GLD) ArtEZ Theaterzaal
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Prestat ie eisen Beschikking FPK
Circuit klein/ middel 28  €         1.300  €      36.400 30

Circuit groot 5  €         3.900  €      19.500 25

Basisbedrag  €      75.000 

Bijdrage talentontwikkeling

Bijdrage extra middelen jeugdaanbod

Totaal 33 130900 29,2

Realisat ie 2017

Circuit klein/ middel 28  €         1.300  €      36.400 30

Circuit groot 17  €         3.900  €      66.300 25

Basisbedrag  €      75.000 

Bijdrage talentontwikkeling

Bijdrage extra middelen jeugdaanbod

Totaal 45 177700

Realisat ie 2018

Circuit klein/ middel 38  €         1.300  €      49.400 30

Circuit groot 8  €         3.900  €      31.200 25

Basisbedrag  €      75.000 

Bijdrage talentontwikkeling

Bijdrage extra middelen jeugdaanbod

Totaal 46 155600

Realisat ie 2019

Circuit klein/ middel 37  €         1.300  €      48.100 30

Circuit groot 1  €         3.900  €         3.900 25

Basisbedrag  €      75.000 

Bijdrage talentontwikkeling

Bijdrage extra middelen jeugdaanbod

Totaal 38 127000

Realisat ie 2020

Circuit klein/ middel 40  €         1.300  €      52.000 30

Circuit groot 1  €         3.900  €         3.900 25

Basisbedrag  €      75.000 

Bijdrage talentontwikkeling

Bijdrage extra middelen jeugdaanbod

Totaal 41 130900

Model V, overzicht subsidiable prestat ies

Klein/ Midden Groot Totaal

bedrag gemiddeld subsidie per prestat ie  €               1.300  €         3.900 nvt

aantal subsidiabel tot en met verslagjaar 112 20 132

aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar 143 27 170

aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar (herverdeeld)

evetuele onderprestat ie tot en met verslagjaar -31 -7 -38

tegenwaarde eventuele onderprestat ie € -40.300 € -27.300 € -67.600

Aantal 
Uitvoeringen

Bedrag per 
uitvoering

Totaal per 
jaar

Te behalen 
EIQ

Aantal 
Uitvoeringen

Bedrag per 
uitvoering

Totaal per 
jaar

Te behalen 
EIQ

Aantal 
Uitvoeringen

Bedrag per 
uitvoering

Totaal per 
jaar

Te behalen 
EIQ

Aantal 
Uitvoeringen

Bedrag per 
uitvoering

Totaal per 
jaar

Te behalen 
EIQ

Aantal 
Uitvoeringen

Bedrag per 
uitvoering

Totaal per 
jaar

Te behalen 
EIQ
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BIJLAGEN 

 



Jaarrekening orkest de ereprijs  2020

Overzicht vaste activa

Afschrijvingen

Aanschaf- 

waarde

cumulatieve 

afschrijving Boekwaarde afschrijving 

Cum aanschaf-

waarde

cumulatieve 

afschrijving Boekwaarde

Omschrijving

Jaar van 

aanschaf

Afschr. 

Percentage

aanschafdatum 31-12-2019 31-12-2019

Investe-

ringen

Desin./ 

verv.res. 2020

Desinves-

teringen

Inventaris

Beamerlens 2018 20 31-08-2018 3.361          899                     2.462              672                      3.361              1.571                  1.790                  
Inventaris tafel stoelen 2019 20 28-03-2019 1.240          190                     1.050              248                      1.240              438                     802                     

4.601          1.089                  3.512              -                  -                  920                      -                    4.601              2.009                  2.592                  

Intrumenten 2017 20 31-05-2017 3.501          1.813                  1.688              700                      3.501              2.513                  987                     
Ipads 2018 20 31-08-2018 26.749        7.153                  19.596            5.350                  26.749            12.503                14.246                
Ipad extra's 2018 20 28-02-2018 5.549          2.043                  3.506              1.110                  5.549              3.153                  2.396                  
Acoustische panels 2019 20 03-09-2019 617             41                       576                  123                      617                  164                     453                     
HP Desktop 2020 20 27-10-2020 667            24                        667                  24                        643                     

36.415        11.050               25.365            667            -                  7.307                  -                    37.082            18.357                18.725                

-                       
Totaal -                                 41.017        12.139               28.878            667            -                  8.227                  -                    41.684            20.366                21.317                

(afrondingsverschillen mogelijk)

31-12-2020
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Op onze diensten zijn de SRA algemene voorwaren van toepassing, in welke voorwaarden onze aansprakelijkheid wordt beperkt. 

Een exemplaar wordt u op verzoek toegezonden. Member of Russell Bedford International - a global network of professional services firms. 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: het bestuur van orkest de ereprijs 

 

A.  Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 van orkest de ereprijs te Apeldoorn 

gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 

de samenstelling van het vermogen van orkest de ereprijs per 31 december 2020 en van het resultaat over 

2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven, 

alsmede de voorschriften uit het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie Fonds 

Podiumkunsten 2017-2020. 

 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2020 in alle van materieel zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in 

de subsidiebeschikking en het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie Fonds 

Podiumkunsten 2017-2020. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2020; 

2. de exploitatierekening over 2020; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden en het Controleprotocol van de Meerjarige Regeling 2017-2020 vallen. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de 

controle van de jaarrekening'. 

 

Wij zijn onafhankelijk van orkest de ereprijs zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 

accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels 

in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 

(VGBA). 

 

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

oordeel. 
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit: 

• het bestuursverslag;  

• het activiteitenverslag en 

• prestaties. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van het Handboek Verantwoording Meerjarige 

Activiteitensubsidie Fonds Podiumkunsten 2017-2020 is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 

bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720 en het 

Controleprotocol van de Meerjarige Regeling 2017-2020. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde 

diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag, 

het activiteitenverslag en de prestaties in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder 

winststreven, alsmede het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie Fonds Podiumkunsten 

2017-2020. 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven, alsmede 

het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie Fonds Podiumkunsten 2017-2020. In dit kader 

is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om 

het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 

fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de vereniging te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging 

het enige realistische alternatief is. 

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

vereniging haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing 

en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 

wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing 

van de vereniging; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 

het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover 

in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar 

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 

relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten 

wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 

verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een entiteit haar continuïteit niet langer kan 

handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 
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Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 

over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 

significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

 

Apeldoorn, 12 april 2021 

 

Boon Registeraccountants B.V. 

 

 

 

 

drs. R.S.G. de Wilde-Stokhof RA 
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