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Aan het bestuur van
Stichting Van Swieten Society
P/a Het Steenbeek 18
3951 BM Maarn

6 maart 2019
Ons kenmerk: 17348

Geacht bestuur,
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening over het boekjaar 2018 van Stichting Van Swieten Society te
Utrecht samengesteld.
Het bestuur is volgens wettelijke regels verantwoordelijk voor de jaarrekening.

Algemeen
Samenstelling bestuur
Het bestuur van de stichting is op balansdatum als volgt samengesteld:
- H.W.E. Riedlin, voorzitter/penningmeester
- M.B.J.A. Janssens, secretaris
- F.D.A.C. Mulder, bestuurslid
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Resultaten
Bespreking van de resultaten
2018
€

2017
€

Mutatie
€

3.310

2.775

535

20.380
-1.861
-27.441

50.804
-2.792
-45.798

-30.424
931
18.357

-8.922

2.214

-11.136

-5.612

4.989

-10.601

Overige bedrijfskosten

3.731

3.094

637

Som der bedrijfslasten (B)

3.731

3.094

637

-9.343

1.895

-11.238

Baten

Netto-omzet (A)
Inkoopwaarde van de omzet
Productiekosten
Bruto resultaat (A)

Netto resultaat (A-B)
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Financiële positie
Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten.
Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31
december 2018 in verkorte vorm.
Financiële structuur
31-12-2018
€
%

31-12-2017
€
%

Activa
Voorraden en onderhanden werk
Vorderingen
Liquide middelen

931
295
16.030

5,4
1,7
92,9

2.792
2.715
19.647

11,1
10,8
78,1

17.256

100,0

25.154

100,0

15.165
2.091

87,9
12,1

24.508
646

97,4
2,6

17.256

100,0

25.154

100,0

Passiva
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden
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Analyse van de financiële positie
31-12-2018
€

31-12-2017
€

295
16.030

2.715
19.647

16.325

22.362

-2.091

-646

14.234

21.716

931

2.792

15.165

24.508

15.165

24.508

15.165

24.508

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen
Liquide middelen

Kortlopende schulden
Liquiditeitssaldo
Voorraden en onderhanden werk
Werkkapitaal
Vastgelegd op lange termijn
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen
Financiering
Stichtingsvermogen
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Meerjarenoverzicht
31-12-2018
€

31-12-2017
€

31-12-2016
€

31-12-2015
€

31-12-2014
€

Voorraden en onderhanden
werk
Vorderingen
Liquide middelen

931
295
16.030

2.792
2.715
19.647

5.583
84
17.128

5.689
133
17.831

5.754
17.961

Totaal activa

17.256

25.154

22.795

23.653

23.715

Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden

15.165
2.091

24.508
646

22.613
182

23.652
1

22.186
1.529

Totaal passiva

17.256

25.154

22.795

23.653

23.715

Baten
Netto-omzet
Brutomarge
Netto resultaat
Netto resultaat
Stichtingsvermogen

2018
€
3.310
20.380
-8.922
-9.343
-9.343
15.165

2017
€
2.775
50.804
2.214
1.895
1.895
24.508

2016
€
1.205
29.865
803
-2.244
-1.039
22.613

2015
€
1.330
15.840
894
136
1.466
23.652

2014
€
29.743
44.842
43.904
22.186
22.186
22.186

Activa
Vlottende activa

Passiva

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid nadere toelichting te verstrekken.
Hoogachtend,
Bouwman & Veldhuijzen
Digitaal ondertekend door Eloy
Wilhelmus Adrianus Veldhuijzen
Datum: 2019.03.06 11:50:02
+01'00'
Adobe Acrobat Reader-versie:
2019.010.20098

Drs. E.W.A. Veldhuijzen RB
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Balans per 31 december 2018
(na voorstel resultaatverdeling)
31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

Activa
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden en onderhanden werk

1

931

2.792

Vorderingen

2

295

2.715

Liquide middelen

3

16.030

19.647

17.256

25.154

15.165

24.508

2.091

646

17.256

25.154

Totaal activazijde

Passiva
Stichtingsvermogen

4

Kortlopende schulden

5

Totaal passivazijde
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Staat van baten en lasten over 2018

€
Baten
Giften en baten uit fondsenwerving

Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Productiekosten

6

7
8
9

10

Netto resultaat
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€

2017
€

3.310

2.775

3.310

2.775

20.380
-1.861
-27.441

Bruto resultaat

Lasten
Overige bedrijfskosten

2018
€

50.804
-2.792
-45.798
-8.922

2.214

-5.612

4.989

3.731

3.094

-9.343

1.895
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Van Swieten Society is feitelijk gevestigd op Het Steenbeek 18, 3951 BM te Maarn, is statutair gevestigd
in Utrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 59227982.

Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Van Swieten Society bestaan voornamelijk uit het ten behoeve van een
muziekensemble realiseren van door de artistieke leiding ingebrachte artistieke ideeën en concepten, met name
door middel van productionele en organisatorische ondersteuning.
Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting
Van Swieten Society zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
Grondslagen
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde.
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging)
alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de
kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde
indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne
logistiek.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de
bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio
en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de
reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis
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van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten
en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.
Omzetverantwoording
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit
hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven
belastingen.
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Toelichting op de balans
Vlottende activa
31-12-2018
€

31-12-2017
€

931

2.792

931

2.792

295

2.715
-

295

2.715

295

-

295

-

301
-6
295

-

16.030

19.647

1 Voorraden en onderhanden werk
Gereed product en handelsgoederen
Gereed product en handelsgoederen
Voorraad CD's

2 Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen

Overige vorderingen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Omzetbelasting
Aangifte 4e kwartaal boekjaar
Suppletie/afrondingsverschillen
Totaal

3 Liquide middelen
Rabobank
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4 Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Overige reserve
€
24.508

Stand per 1 januari 2018
Uit resultaatverdeling

-9.343

Stand per 31 december 2018

15.165

31-12-2018
€

31-12-2017
€

2.091
-

301
345

2.091

646

-

345

-

347
-2
345

5 Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociale verzekeringen

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Omzetbelasting
Omzetbelasting 4e kwartaal boekjaar
Suppletie boekjaar/afronding
Totaal
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Toelichting op de staat van baten en lasten
2018
€

2017
€

3.310

2.775

3.310

2.775

19.463
900
17

47.770
3.000
34

20.380

50.804

1.861

2.792

1.861

2.792

27.441

45.798

23.640
3.300
450
51

44.068
1.330
400
-

27.441

45.798

Baten
Giften en baten uit fondsenwerving

6 Giften en baten uit fondsenwerving
Donaties

7 Netto-omzet
Omzet optredens
Overige omzet
Omzet rechten

8 Inkoopwaarde van de omzet
Voorraadmutatie
Voorraadmutatie
Mutatie voorraad CD's

9 Productiekosten
Productiekosten
Productiekosten
Honorarium musici
Voorbereidingskosten
Vrijwilligersvergoedingen
Pianostemmer
Overige productiekosten
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2018
€

2017
€

2.089
1.642

1.950
1.144

3.731

3.094

2.089

1.950

1.023
428
173
18

425
172
547

1.642

1.144

10 Overige bedrijfskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

Verkoopkosten
Publiciteitskosten
Algemene kosten
Representatiekosten
Accountantskosten
Bankkosten
Overige algemene kosten

Maarn, 6 maart 2019
Stichting Van Swieten Society

H.W.E. Riedlin
Voorzitter/penningmeester

M.B.J.A. Janssens
Secretaris
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Jaarverslag Van Swieten Society 2018
Programma’s
In 2018 heeft de VSS de volgende vijf programma’s gespeeld in 13 concerten:
2017-2018 Programma 3

De Geboorte van het Strijkkwartet

zondag 18 februari 2018

Tartini Scarlatti Haydn Boccherini Mozart

Amsterdam, Waalse Kerk

maandag 26 februari 2018

Tartini Scarlatti Haydn Boccherini Mozart

Utrecht, Tivoli Vredenburg

2017-2018 Programma 4

Wilde Romantiek

zondag 15 april 2018

Dussek Piano4 Beethoven Strijk3 Lachner Ries
Piano4

Amsterdam, Waalse Kerk

maandag 23 april 2018

Dussek Piano4 Beethoven Strijk3 Lachner Ries
Piano4

Utrecht, Tivoli Vredenburg

2018-2019 Programma 0

Pygmalion

Dinsdag 28 Augustus 2018

Rousseau Pygmalion

Utrecht Fest Oude Muziek

Zaterdag 18 november 2018

Trio programma

Breukelen Kasteel Gunterstein

2018-2019 Programma 1

Mozartiade

vrijdag 5 oktober 2018

Pianotrio K496 Strijkkwartet K428 Pianoconcert K415 Tholen, Oude Stadhuis
strijkduo's

zaterdag 6 oktober 2018

Pianotrio K496, Strijkkwartet K428

zaterdag 6 oktober 2018

Pianotrio K496 Strijkkwartet K428 Pianoconcert K415 Soefitempel Katwijk
strijkduo's

zondag 7 oktober 2018

Pianotrio K496 Strijkkwartet K428 Pianoconcert K415 Amsterdam, Waalse Kerk
strijkduo's

maandag 8 oktober 2018

Pianotrio K496 Strijkkwartet K428 Pianoconcert K415 Utrecht, Tivoli Vredenburg
strijkduo's

2018-2019 Programma 2

Rossini 1792-1868: van Chef d'oeuvre naar Horsd'oeuvre

zondag 2 december 2018

Ouvertures La Gaza Ladra en Barbier, Duo,
Semiramide vl+vla

Amsterdam, Waalse Kerk

maandag 10 december 2018

Ouvertures La Gaza Ladra en Barbier, Duo,
Semiramide vl+vla

Utrecht, Tivoli Vredenburg

H-I Ambacht, Hervormde
Dorpskerk

Artistiek verslag
De programma's De Geboorte van het Strijkkwartet en Wilde Romantiek kregen veel
lof voor de inhoud en vorm. Het strijkkwartetten programma was een mooie
gelegenheid voor de VSS strijkers om zich te laten horen in dit hoogstaande en
delicate repertoire. Zowel het programma zelf als het klinkende resultaat was
buitengewoon succesvol. Ook de uitvoeringen van Wilde Romantiek waren op een

hoog niveau. Dit programma ontstond omdat we in die tijd van plan waren om een
CD op te nemen met pianokwartetten, waarbij we dit repertoire recent uitgevoerd
wilden hebben. De wisselingen in de bezetting van de VSS stonden deze opnamen
in de weg en inmiddels is deze opname naar de nabije toekomst verschoven.
Het Rossini-programma ter gelegenheid van het Rossini-jaar 2018 was een
eenmalige gelegenheid. Rossini had nooit eerder zo veel aandacht van de VSS en
een programma helemaal aan een componist gewijd die niet bekend staat om zijn
kamermuziek was een gewaagd experiment. Wij gingen er van uit dat dit leuke en
goed doordachte programma aandacht en daarmee uitkoopconcerten zou kunnen
genereren. De hors-d’oeuvres werden warm ontvangen en bleken een schot in de
roos voor dit lichte programma.
De Mozartiade was een thuiswedstrijd voor de VSS. Vrijwel elk seizoen spelen we
een programma helemaal gewijd aan, of rondom Mozart. Het lijkt er op dat de VSS
met dit repertoire een eigen publiek heeft opgebouwd. Veel zalen vinden deze
programmering veilig en kennen de VSS als een ensemble dat dit repertoire als
basis heeft. Drie uitkoopconcerten bovenop onze eigen twee was daarvan het
gevolg.
Aantal speelbeurten
Wij streven er naar om elk programma minstens vijf keer te spelen. Om die reden
wordt de programmering elk jaar een aantal maanden naar voren geschoven met als
doel om in het voorjaar van het jaar voorafgaand aan het seizoen in kwestie, de
seizoens-programmering naar de zalen te kunnen sturen (maw de programmering
voor seizoen 2020-2021 wordt in juli 2019 verstuurd; die van 2021-2022 in april
2020).
Het aantal speelbeurten in 2018 (13) was significant minder dan in 2017 (20). Dit
komt deels op het conto van het Mini Mozart Festival in 2017 en deels doordat de
2018 programma's kennelijk niet dezelfde aantrekkingskracht hadden als die in 2017
toen de programma's Mozarts Aller Landen en De Nachtegaal van Brahms, met als
extra de vijf concerten in het Mini Mozart Festival. In 2018 werd alleen de Mozartiade
vaker dan twee keer gespeeld (ook vijf keer).
Bezoekersaantal TivoliVredenburg
Bij de voorbespreking van het seizoen 2018-2019 heeft de artistieke leiding van
TivoliVredenburg aangegeven dat ze willen dat op termijn de concerten in de Herz
Zaal altijd vol zullen zitten, ook bij de VSS. Om dat te bereiken zal het aantal
bezoekers van de VSS moeten toenemen tot allereerst 250 en op termijn 350
bezoekers. Mochten die aantallen niet gehaald worden dan overwegen ze om de
VSS concerten te verplaatsen naar de Leeuwenbergh Kerk, waar we in het verleden
een aantal jaren hebben gespeeld. Die locatie is weer door TV in gebruik genomen.
Aan het eind van het seizoen 2019-2020 zal verder worden overlegd met
TivoliVredenburg.
Nieuwe cellist

Na het vertrek van Job ter Haar hebben we een seizoen lang met verschillende
cellisten gewerkt. Onze eerste keus Steuart Pincombe bleek helaas niet beschikbaar
omdat hij zich blijvend in de USA vestigde. Wij zijn blij dat we vervolgens Diederik
van Dijk aan ons hebben kunnen verbinden.
Nieuwe altist
In januari 2019 verliet altiste Bernadette Verhagen na 23 jaar het ensemble om zich
op andere ensembles en activiteiten te kunnen gaan richten. Om een goede
vervanger te kunnen vinden hebben we besloten om tijdens het seizoen 2019-2020
met drie verschillende altisten te werken om ze goed te leren kennen. De altisten zijn
achtereenvolgens Kees Koelmans, Manuel de Visser, en Elisabeth Smalt. De keuze
zal aan het einde van het seizoen (maw in mei 2020) worden gemaakt
CD- opnames
De opname van de Romantische Pianokwartetten met onder andere pianokwartetten
van Dussek, Ries en Louis Ferdinand is komen te vervallen vanwege de personele
wisselingen. Op termijn komt dit plan misschien weer terug.
Inmiddels hebben we ons vastgelegd om de drie WoO Pianokwartetten van
Beethoven op te nemen voor Brilliant Classics ter gelegenheid van het
Beethovenjaar 2020.
Legaat Marijke Smit Siebenga
In januari overleed onze trouwe bezoekster, voormalig ster-claveciniste Marijke Smit
Siebenga. Wij hoorden over haar overlijden toen we van haar notaris een bericht
ontvingen dat ze ons een legaat van 5000 euro had nagelaten. Tijdens het
Beethovenjaar 2020 zullen we een nieuwe compositie gaan uitvoeren, speciaal voor
de VSS geschreven door Martijn Padding. We hebben besloten een deel van dit
legaat voor deze compositieopdracht te gebruiken en het werk aan Marijke op te
dragen.
Veel nieuwe Vrienden na Vriendenactie
Bij de Mozartiade in oktober 2018 hebben we een actieve vriendenwervings-actie
gehouden door middel van een toespraakje, directe benadering in de pauze, en het
uitdelen van Mozartkügel. Dit heef een groot aantal nieuwe vrienden opgeleverd. Met
de revenuen van het lidmaatschap zal op termijn een behoorlijk bedrag voor VSS
activiteiten vrijkomen.
Vriendenbijeenkomsten in 2018
24 januari 2018, Amsterdam Splendor
19 september 2018 Splendor, Amsterdam
Vergaderingen
In 2018 is het bestuur en de artistieke commssie van de VSS op deze data bij elkaar
gekomen:

24 januari 2018 Splendor, Amsterdam
5 mei 2018 bij Marijke, Den Haag
19 september 2018 Splendor, Amsterdam

