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1. Ac8viteiten 

Afgelopen jaar zijn er rela0ef weinig ac0viteiten geweest bij S0ch0ng AM.OK. De reden hiervoor is 
dat Tijn Wybenga & AM.OK in deze periode Nieuwe Maker waren in het Bimhuis, Amsterdam. 
Daardoor liepen alle produc0es via het Bimhuis. Wel zijn er een aantal betalingen verricht naar musici 
van AM.OK. De s0ch0ng factureerde de aIoopsom aan de podia en betaalde de musici via facturen 
uit. Hieronder worden deze ac0viteiten kort beschreven. 
 

1 - Nieuwjaarsconcert AM.OK septet in het 
Muziekgebouw aan ’t IJ, Amsterdam 
AM.OK speelde op het nieuwjaarsconcert 
georganiseerd door het Asko-Schönberg 
Ensemble. Ze speelden in de kleine septet 
bezeOng. 

2 - AM.OK kwartet 8jdens de Strijk Kwartet Biënnale, Amsterdam 
Tijn kreeg de speciale uitnodiging om eigen werk te maken voor de Strijk Kwartet Biënnale, 
Amsterdam. Met het strijkkwartet van AM.OK maakten zij een voorstelling van een uur met nieuwe 
composi0es, vrije improvisa0e en electronica. 

3 - Afgelast optreden 
op Wonderfeel 
AM.OK zou op 
Wonderfeel spelen 
maar die werd door 
COVID-19 afgelast. 
S0ch0ng AM.OK 
heeV wel een kleine 
compensa0e 
vergoeding gekregen 
die ze hebben 
uitgekeerd aan de 
musici. 



3

3 - AM.OK concert 8jdens het Grachtenfes8val, Amsterdam 
Tijn kreeg de opdracht van het Grachtenfes0val om een nieuw werk te componeren voor zijn orkest 
AM.OK. Op 7 Augustus ging het nieuwe werk ‘Wonder van Amsterdam’ in première in de Duif. Het 
concert werd lovend ontvangen door het Parool. Ook heeV AM.OK op dit concert zijn album Live at 
BIMHUIS gereleased op vinyl. 

4 - Studio Opname Brainteaser in het Bimhuis, 
Amsterdam 
Van 14 tot en met 17 Augustus werd de zaal 
Bimhuis omgebouwd tot opnamestudio voor het 
nieuwe album BRAINTEASER. Er zijn 7 nieuwe 
composi0es opgenomen waarvan 5 het album 
gehaald hebben. De blazers zaten op de tribune 
links van het podium, de strijkers rechts en de 
ritmesec0e in het midden. De drummer speelde 
in de studio beneden en de dirigent/componist 
Tijn stond op het podium. De grote afstand tussen 
de sec0es was een noodzaak door de COVID-19 
maatregelen.  
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5 - Afgelast optreden Music Mee8ng, Nijmegen 

Tijn Wybenga & AM.OK zouden op de Music Mee0ng Nijmegen spelen, maar deze werd ook door 
COVID-19 afgelast. S0ch0ng AM.OK heeV een kleine vergoeding gekregen en heeV deze uitgekeerd 
aan de orkestleden. 

2.  Toekomst 

2021 wordt een jaar met nog steeds rela0ef weinig ac0viteiten vanuit de s0ch0ng omdat Tijn 
Wybenga & AM.OK tot en met september Nieuwe Maker zijn in het Bimhuis. Wel staan er 
verschillende optredens voor beperkt publiek met AM.OK gepland waarbij de s0ch0ng de gage zal 
uitkeren aan de musici. 

28-05-2021     Music Mee0ng, Nijmegen   AM.OK Octet 
09-06-2021    Injazz Showcase   AM.OK  
19-06-2021    Bimhuis, Amsterdam   AM.OK  
26-06-2021    Lantaren Venster, Rogerdam  AM.OK 
09-07-2021    North Sea Jazz/NTR   AM.OK 
21-08-2021    Oranjewoud Fes0val, Oranjewoud AM.OK 
18-09-2021    Genera0ons, Apeldoorn  AM.OK 
07-11-2021    November Music, Den Bosch  AM.OK 

In 2022 en 2023 zal er een grote tour worden geproduceerd. Omdat de samenwerking met het 
Bimhuis dan voorbij is zal deze produc0e via s0ch0ng AM.OK lopen. Naast ar0s0ek leider Tijn 
Wybenga zal Robert van er Padt deze produc0e zakelijk ondersteunen. 

In 2022 zal er ook een remix album verschijnen van BRAINTEASER in samenwerking met producer 
Lowkolos. 
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3.  Organisa8e 

S0ch0ng AM.OK heeV een ANBI status 
RSIN : 858380572 
KVK Nummer: 70576866 

Bestuur 

Het huidige bestuur is het bestuur dat de s0ch0ng in 2018 heeV opgericht: 

Voorziger:   dhr. Harmen van der Wilt 
Penningmeester: dhr. Michiel Simons 
Secretaris:   dhr. Kevin Halporn 
Bestuurslid:  dhr. André Douw 

Eind 2021 zijn de eerste wisselingen gepland. Harmen van der Wilt, Michiel Simons en André Douw 
treden af. Saskia Groot, Sanne van der Kraats en Marc van Schaick zullen aantreden. 

Het bestuur is onamankelijk en is onbezoldigd. 

Werknemers 

De s0ch0ng heeV geen werknemers in dienst. Tijn Wybenga werkt op freelance basis als ar0s0ek 
leider van AM.OK en Robert van der Padt zal op freelance basis AM.OK zakelijk ondersteunen. 
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4. Jaarrekening 

Inkomsten: 

De meeste inkomsten zijn aIoms0g van uitkoopsommen van podia namelijk: 
Muziekgebouw aan ’t IJ, Bimhuis, Wonderfeel, Grachtenfes0val, Music Mee0ng. 

Daarnaast is er 6.499,- aan inkomsten binnengekomen door een subsidie van SENA ter ondersteuning 
van de produc0ekosten van het album Live @ BIMHUIS en het nieuwe remixalbum. 

Ook is er 320,- euro aan cash binnengekomen door de verkoop van merchandise.  

Een bedrag van 3763,- is nog niet besteed en komen in de reserves. 
Dit bedrag word komend jaar besteed aan de produc0e van het remixalbum. 

Uitgaven: 

De uitgaven zijn het uitkeren van de gage’s aan de musici en de bankkosten van de Triodosbank. 
Verder zijn er geen uitgaven gedaan. 
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Ondertekend op 16 maart 2021 te Haarlem 
 

Kevin Halporn       Andre Douw
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