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1. Verslag van het bestuur 
 
Algemeen 
De Stichting Amsterdam Sinfonietta Fonds heeft ten doel het verwerven van gelden om 
daarmee de Stichting Amsterdam Sinfonietta financieel te ondersteunen ten behoeve 
van:  
a. het in stand houden van Amsterdam Sinfonietta, dat tot voornaamste taak heeft het 
geven van concerten en het maken van geluidsopnamen al dan niet met beeld, in eigen 
exploitatie of in opdracht van anderen; en 
b. het bevorderen van muziek voor strijkers als kunstvorm in het algemeen, en al 
hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 
Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:  
a. het creëren en in standhouden van een fonds;  
b. het realiseren en in standhouden van fondsen op naam voor natuurlijke- en/of 
rechtspersonen; 
c. het verkrijgen van giften, legaten, fondsen en subsidies. 
 
De stichting richtte zich tot op heden voornamelijk op het beheer, behoud en de 
uitbreiding van particuliere donaties. Dit deed de stichting door middel van persoonlijk 
contact met de Vrienden van het orkest en de concertbezoekers en aan de hand van 
gerichte wervingsacties. Voor de aankomende jaren ligt de focus op het verwerven van 
meer grotere giften, nalatenschappen en (eenmalige) geoormerkte donaties voor 
specifieke projecten. Het bestuur stelt jaarlijks in overleg een bedrag vast dat vanuit het 
eigen vermogen wordt uitgekeerd aan de Stichting Amsterdam Sinfonietta. 
 
 
Bestuur 
Het bestuur bestond in 2021 uit drie personen. Zie pagina 5 onder 'Samenstelling 
bestuur'. 
 
 
Activiteiten 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar vier keer vergaderd. Vergaderingen vinden plaats in 
aanwezigheid van de algemeen directeur van Amsterdam Sinfonietta en de manager 
fondsenwerving, die onder meer verantwoordelijk is voor de particuliere donateurs.  
 
Het bestuur heeft onder meer tot taak het beheer, behoud en de verhoging van de 
huidige Vriendendonaties en de werving van nieuwe Vrienden. In dit kader hebben we in 
het voorjaar van 2021 een telemarketingcampagne gehouden onder de bestaande 
Vrienden, trouwe bezoekers en gevers van eenmalige coronagiften. Deze succesvolle 
campagne leverde een bedrag van € 12.000 aan jaarlijkse structurele giften op. Er bleek 
veel animo voor het vastleggen van giften in een schenkingsovereenkomst en daarbij 
verhoogden veel Vrienden hun jaarlijkse gift. Verder hebben we in 2021 het werven van 
geoormerkte giften voor specifieke projecten extra aandacht gegeven en hebben we een 
start gemaakt met het werven van nalatenschappen. 
 
Met het oog op de werving van grotere giften en nalatenschappen hebben we in 2021 
besloten de naam van de Stichting Vrienden van Amsterdam Sinfonietta te wijzigen naar 
Stichting Amsterdam Sinfonietta Fonds. De statuten zijn gewijzigd op 29 december 2021. 
In die maand is ook de samenstelling van het bestuur gewijzigd (zie pagina 5 onder 
'Samenstelling bestuur'). 
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2. Financiën 

2.1. Resultaat boekjaar 
Het volgende overzicht geeft het resultaat weer over 2021. 
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
   
 2021 2020 
 € € 
Baten   
Vriendendonaties 
Coronabijdragen 

71.481 
- 

51.615 
21.666 

Renteopbrengsten - 30 1 
 71.451 73.282 
   

Lasten   
Schenkingen AS 25.000 25.000 
Bankkosten (overboekingskosten) 562 504 

 25.562 25.504 
   

Saldo baten minus lasten 45.889 47.778 
 
De donaties hebben zowel betrekking op seizoenbijdragen als jaarbijdragen. Doordat de 
inning van de donaties in de tijd niet regelmatig verloopt, is er op basis van het 
kalenderjaar geen duidelijk inzicht in de ontwikkeling van de donaties.  
De donatiestroom komt namelijk op gang op het moment dat de donatiebrief wordt 
gestuurd. Wanneer de brief laat in het jaar wordt verstuurd verschuift een belangrijk deel 
van de seizoenopbrengsten over de jaargrens heen.  
 

 
 
In vorenstaande overzicht zijn de ontvangsten in een kalenderjaar “vertaald” naar het 

Contributies 2021 2020 2019
Januari 4.070 3.115 3.870
Februari 2.513 908 1.991
Maart 1.680 2.980 1.830
April 1.230 1.220 840
Mei 4.405 3.463 1.768
Juni 13.818 1.235 1.115
Juli 2.718 1.300 1.040
Augustus 803 438 488

31.236 14.658 12.941

September 3.623 2.975 2.700
Oktober 5.800 7.075 2.890
November 21.670 20.658 23.198
December 9.154 6.250 7.419

40.246 36.958 36.207

71.481 51.615 49.147

2021/2022 2020/2021  2019/2020
40.246 68.193 50.864
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seizoen. Uit het overzicht blijkt dat in het seizoen 2020/2021 sprake is van een stijging 
van de donatie opbrengsten mede door een stijging van het aantal vrienden. 
 
De schenking aan de Stichting Amsterdam Sinfonietta is voor 2021 vastgesteld op  
€ 25.000 (2020: € 25.000).  
 

2.2. Vermogenspositie 
 
De hierna opgenomen balans geeft inzicht in de financiële positie van de stichting. 
 
BALANS PER 31 DECEMBER      

 2021 2020 
 € € 
Liquide middelen   
ABN/AMRO rekening courant 119.039 73.409 
ING rekening courant 9.222 8.932 
ABN/AMRO spaarrekening 70.121 70.121 
ING spaarrekening 111.748 111.778 

 310.130 264.240 
   

   
   
Eigen vermogen 306.900 261.010 
Bestemmingsreserve 3.230 3.230 
Rekening courant AS - - 

 310.130 264.240 
 
 
Er is ultimo 2021 sprake van een goede vermogenspositie.  
 
De bestemmingsreserve betreft de ontvangsten van Vrienden ten behoeve van 
Amsterdam Sinfonietta met een specifieke bestemming. De bestemmingsreserve ultimo 
2021 heeft betrekking op middelen die aangewend worden voor compositie opdrachten. 
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3. Samenstelling bestuur 
 
Hans Langeveld  Voorzitter 
Johan Halverhout  Penningmeester – t/m 21.12.2021 
David Majtlis  Penningmeester – v.a. 21.12.2021 
Marlies Vehmeijer Secretaris 
 


