
Lid Register
Belastingadviseurs

Zielhorsterweg
3813 ZX
Telefoon
ING
Beconnummer

57
Amersfoort

033 - 489 29 30
NL65INGB0003173951

338461

www.bouwmanveldhuijzen.nl
info@bouwmanveldhuijzen.nl
-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

Stichting Van Swieten Society
gevestigd te Utrecht

Jaarrekening over het boekjaar 2019



Stichting Van Swieten Society te Utrecht
Jaarrekening 2019

Inhoudsopgave

Pagina

Rapport
Algemeen 2
Resultaten 3
Financiële positie 4
Meerjarenoverzicht 6

Jaarrekening
Balans per 31 december 2019 8
Staat van baten en lasten over 2019 9
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 10
Toelichting op de balans 12
Toelichting op de staat van baten en lasten 14

1



Lid Register
Belastingadviseurs

Zielhorsterweg
3813 ZX
Telefoon
ING
Beconnummer

57
Amersfoort

033 - 489 29 30
NL65INGB0003173951

338461

www.bouwmanveldhuijzen.nl
info@bouwmanveldhuijzen.nl
-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

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

24 februari 2020
Ons kenmerk: 17348\2019

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening over het boekjaar 2019 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

Per 20 januari 2020 is toegetreden:
- P.J. Kuipers, bestuurslid
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Resultaten 

Bespreking van de resultaten

2019 2018 Mutatie
€ € €

Baten 6.715 3.310 3.405

Netto-omzet (A) 28.337 20.380 7.957
Inkoopwaarde van de omzet -931 -1.861 930
Productiekosten -31.233 -27.441 -3.792

Bruto resultaat (A) -3.827 -8.922 5.095

2.888 -5.612 8.500

Overige bedrijfskosten 2.870 3.731 -861

Totaal van som der kosten (B) 2.870 3.731 -861

Totaal van netto resultaat (A-B) 18 -9.343 9.361
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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 2019 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2019 31-12-2018
€ % € %

Activa

Voorraden - - 931 5,4
Vorderingen 2.717 16,2 295 1,7
Liquide middelen 14.059 83,8 16.030 92,9

16.776 100,0 17.256 100,0

Passiva

Stichtingsvermogen 15.183 90,5 15.165 87,9
Kortlopende schulden 1.593 9,5 2.091 12,1

16.776 100,0 17.256 100,0
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Analyse van de financiële positie

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 2.717 295
Liquide middelen 14.059 16.030

16.776 16.325

Kortlopende schulden -1.593 -2.091

Liquiditeitssaldo
15.183 14.234

Voorraden - 931

Werkkapitaal
15.183 15.165

Vastgelegd op lange termijn

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 15.183 15.165

Financiering

Stichtingsvermogen 15.183 15.165
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Meerjarenoverzicht

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015
€ € € € €

Activa

Vlottende activa

Voorraden - 931 2.792 5.583 5.689
Vorderingen 2.717 295 2.715 84 133
Liquide middelen 14.059 16.030 19.647 17.128 17.831

Totaal activa 16.776 17.256 25.154 22.795 23.653

Passiva

Stichtingsvermogen 15.183 15.165 24.508 22.613 23.652
Kortlopende schulden 1.593 2.091 646 182 1

Totaal passiva 16.776 17.256 25.154 22.795 23.653

2019 2018 2017 2016 2015
€ € € € €

Baten 6.715 3.310 2.775 1.205 1.330
Netto-omzet 28.337 20.380 50.804 29.865 15.840
Brutomarge -3.827 -8.922 2.214 803 894
Totaal van netto resultaat 18 -9.343 -880 -2.244 136
Totaal van netto resultaat 18 -9.343 1.895 -1.039 1.466
Stichtingsvermogen 15.183 15.165 24.508 22.613 23.652

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid nadere toelichting te verstrekken.

Hoogachtend,
Bouwman & Veldhuijzen

Drs. E.W.A. Veldhuijzen RB
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Stichting Van Swieten Society te Utrecht
Jaarrekening 2019

Balans per 31 december 2019 
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

Activa

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 1 - 931

Vorderingen 2 2.717 295

Liquide middelen 3 14.059 16.030

Totaal activazijde 16.776 17.256

Passiva

Stichtingsvermogen 4 
15.183 15.165

Kortlopende schulden 5 
1.593 2.091

Totaal passivazijde 16.776 17.256
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Staat van baten en lasten over 2019 

2019 2018
€ € € €

Baten 6 
Giften en baten uit fondsenwerving 6.715 3.310

6.715 3.310

Netto-omzet 7 28.337 20.380

Inkoopwaarde van de omzet 8 -931 -1.861
Productiekosten 9 -31.233 -27.441

Bruto resultaat -3.827 -8.922

2.888 -5.612

Lasten
Overige bedrijfskosten 10 2.870 3.731

Totaal van netto resultaat 18 -9.343
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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. 

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
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schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 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.

11



Stichting Van Swieten Society te Utrecht
Jaarrekening 2019

Toelichting op de balans

Vlottende activa

31-12-2019 31-12-2018
€ €

1  Voorraden

Gereed product en handelsgoederen - 931

Gereed product en handelsgoederen

Voorraad CD's - 931

2  Vorderingen

Vorderingen op handelsdebiteuren 2.398 -
Overige vorderingen 319 295

2.717 295

Overige vorderingen

Belastingen en premies sociale verzekeringen 319 295

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 319 295

Omzetbelasting 

Aangifte 4e kwartaal boekjaar 317 301
Suppletie/afrondingsverschillen 2 -6

Totaal 319 295

3  Liquide middelen

Rabobank 14.059 16.030

12



Stichting Van Swieten Society te Utrecht
Jaarrekening 2019

4  Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Overige reser-

ve
€

Stand per 1 januari 2019
15.165

Uit resultaatverdeling 18

Stand per 31 december 2019 15.183

31-12-2019 31-12-2018
€ €

5  Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 1.593 2.091
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Toelichting op de staat van baten en lasten
2019 2018

€ €

6  Baten

Giften en baten uit fondsenwerving 6.715 3.310

Giften en baten uit fondsenwerving

Donaties 6.715 3.310

7  Netto-omzet

Omzet optredens 27.437 19.463
Omzet rechten - 17
Overige omzet 900 900

28.337 20.380

8  Inkoopwaarde van de omzet

Voorraadmutatie 931 1.861

Voorraadmutatie

Mutatie voorraad CD's 931 1.861

9  Productiekosten

Productiekosten 31.233 27.441

Productiekosten

Honorarium musici 28.776 23.640
Voorbereidingskosten 1.600 3.300
Vrijwilligersvergoedingen 57 450
Overige productiekosten 800 51

31.233 27.441
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Jaarverslag Van Swieten Society 2019 
 
Programma’s  
 
In 2019 heeft de VSS de volgende zeven programma’s gespeeld in 17 concerten: 
 

Salon op de Olympus    

zondag 20 januari 2019 Hummel Pi3 Dussek Pi4 Louis F Pi5, op. 1 SchubStr5 in C Amsterdam, Waalse Kerk 

maandag 28 januari 2019 Hummel Pi3 Dussek Pi4 Louis F Pi5, op. 1 Schub Str5 in C Utrecht, Tivoli Vredenburg 

zaterdag 2 februari 2019 Hummel Pi3 Dussek Pi4 Louis F Pi5, op. 1 SchubStr5 in C Buren, St Lambertuskerk  

Clara, de geniale weduwe    

zaterdag 30 maart 2019 Clara + Robert Schumann, Joachim Brahms Middelburg Augustinuskerk 

zondag 31 maart 2019 Clara + Robert Schumann, Joachim Brahms Amsterdam, Waalse Kerk 
maandag 1 april 2019 Clara + Robert Schumann, Joachim Brahms Utrecht, Tivoli Vredenburg 

Jubileum Zeeuws Genootschap     
Zaterdag 15 juni 2019 repertoire uit Zeeland, Mozart, Haydn, Cl Schumann Vlissingen, Jacobskerk 

 
Beethoven Pianokwartetten   

vrijdag 20 september 2019 Beethoven Drie Pianokwartetten WoO 36 Warten 

zaterdag 21 september 2019 Beethoven Drie Pianokwartetten WoO 36 Vlieland 

zondag 22 september 2019 Beethoven Drie Pianokwartetten WoO 36 Kimswerd 

1787, Het Jaar van Don Giovanni   

zondag 13 okt 2019  Moz Overt DG, fp3 E, Pleyel str3 Bh fp4 D Haydn str4 Amsterdam, Waalse Kerk 

maandag 14 okt 2019  Moz Overt DG, fp3 E, Pleyel str3 Bh fp4 D Haydn str4 Utrecht, Tivoli Vredenburg 

Het Wenen van Beethoven   

Zondag 10 november 2019 Haydn pi3g, Bh Sonate Es 47/1, Frühling Moz pi3 E 542 Voorburg, Hofwijck 

Zondag 17 november 2019 Haydn pi3g, Bh Sonate Es 47/1, Frühling Moz pi3 E 542 Harlingen, Doopsgez Kerk 

Ludwigs Serenade   

zondag 8 dec 2019  Bh Serenade+Var, Schub vl-fp+ Git4 Hummel fl3+Serenade Amsterdam, Waalse Kerk 

maandag 9 dec 2019  Bh Serenade+Var, Schub vl-fp+ Git4 Hummel fl3+Serenade Utrecht, Tivoli Vredenburg 

Clara de Geniale Weduwe   

zaterdag 21 dec 2019  Clara + Robert Schumann (geen Brahms) NH Kerk, Jisp 

 
 
Aantal concerten, kwaliteit van de programma's 
 
Het aantal concerten is toegenomen ten opzichte van 2018. Onze programma's in 2019 zijn 
ontstaan door een gezamenlijke inspanning van alle leden van de VSS. De programma's in 
2019 waren niet te eclectisch maar hadden een goede mate van publieksvriendelijkheid. Ze 
laten een balans zien tussen musicologisch en muzikaal interessant voor musici en 
programmeurs en laagdrempeligheid en interessante verhaallijnen voor het publiek. 
 



Artistiek Verslag 
 
Interessante projecten in dit jaar waren het succesvolle optreden in Vlissingen (19 juni) voor 
het Jubileum van het Zeeuws Genootschap, waarbij de VSS als orkest optrad met in het 
publiek o.a. Prinses Beatrix. Repertoire was onder andere Middelburgse muziek uit de 18e en 
19e eeuw. Verder de drie try-out concerten met de Beethoven WoO pianokwartetten, ter 
voorbereiding op de cd opname in 2020. Deze minitournee betekende veel voor de 
onderlinge samenwerking, zowel muzikaal-technisch als persoonlijk. Het veeleisende 
programma Clara, de Geniale Weduwe was als programma en als concert zeer succesvol en 
werd herhaald in december. Het sextet programma Ludwigs Serenade met als gasten fluitiste 
Kate Clark en gitarist Izhar Elias werd helaas niet verkocht buiten onze eigen serie. Dat was 
muzikaal gesproken erg jammer omdat het een bijzonder programma was met vrijwel 
uitsluitend onbekende meesterwerken, terwijl het toch een goed verhaal had wat door 
programmeurs makkelijk opgepikt en verkocht had kunnen worden. Maar de grote bezetting 
was kennelijk te duur voor de zalen, wat aantoont dat de VSS bijzonder voorzichtig moet zijn 
met bezettingen groter dan kwartet. Het bijkomende probleem is echter dat met uitsluitend 
kleinere bezettingen tot en met kwartet ook de flexibiliteit en kleurrijkheid van de 
programmering in gevaar komt en dat daarmee het fundament onder de VSS seizoens-
programmering zal worden weggeslagen.  
 
Bezoekersaantal en samenwerking met TivoliVredenburg 
 
De gehoopte publiekstoename bij de TivoliVredenburg concerten is niet tot stand gekomen. 
Wel was programmeur Cécile Gouder de Beauregard bij elk van onze concerten aanwezig en 
naar eigen zeggen tevreden en zelfs enthousiast. Wij vermoedden tijdens 2019 dat er een 
nieuw gesprek zou gaan komen over de levensvatbaarheid van de VSS in de Herz Zaal met 
slechts 150 à 180 man publiek. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag (augustus 2020) 
is dat gesprek er inderdaad geweest en is het aantal programma's van de VSS in de Herz Zaal 
teruggebracht tot twee.  
 
Organisatie Waalse Kerk  
 
Er is toenemende twijfel over de mogelijkheden die de Waalse Kerk ons biedt. De organisatie 
van de kerk slaagt er niet in meer publiciteit te maken; ze lopen op sommige terreinen tegen 
grenzen aan die door het bestuur van de WK zijn gesteld. Wij denken erover om de locatie te 
verruilen voor een nieuwe in Amsterdam en onderzoeken diverse mogelijkheden. Een 
daarvan is Splendor in Amsterdam, een andere de Uilenburger Sjoel. Beide in de 
Uilenburgerstraat. 
 
Nieuwe altist(e) 
 
In januari 2019 heeft Bernadette Verhagen de beslissing genomen om de Van Swieten Society 
na 23 jaar te verlaten (haar eerste concert met Musica Classica, de voorloper van de VSS, was 
in 1997). Gedurende het jaar hebben we verschillende altisten uitgeprobeerd: Kees Koelmans 
in de Beethoven Pianokwartetten (alleen de voorbereiding); Ruben Sanderse in de Beethoven 
Pianokwartetten (concerten); Manuel Visser in Het Jaar van Don Giovanni; Anneke van 
Haaften in Ludwigs Serenade. Aan het eind van het jaar had dat nog niet tot een definitieve 



keuze geleid. In 2020 hebben we nog concerten met Elisabeth Smalt. Daarna beslissen we. 
Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag (augustus 2020) is duidelijk geworden dat we 
verder gaan met Elisabeth Smalt. 
 
CD-opname Beethoven Pianokwartetten 
 
De uitgestelde CD-opname (was gepland in 2015 en daarna najaar 2019) is vanwege de 
personele wisselingen ook dit jaar weer uitgesteld en is nu voorzien voor juni 2020. We 
hebben besloten de Romantische Pianokwartetten met onder andere pianokwartetten van 
Dussek, Ries en Louis Ferdinand in de ijskast te zetten en ons op verzoek van 
platenmaatschappij Brilliant Classics ter gelegenheid van het Beethovenjaar 2020 te richten 
op de Beethoven Pianokwartetten. Het zijn vrijwel onbekende maar heel veeleisende 
jeugdwerken die voor ons als ensemble en voor onze discografie interessant zijn. We hebben  
twee van de drie al eens in VSS-programma’s gespeeld en zullen ze in seizoen 2019-2020 alle 
drie opnieuw programmeren. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag (augustus 2020) is 
de opname (juni 2020) en montage afgerond, zijn de teksten geschreven en is de cd in 
productie.  
 
Vriendenkring  
 
De Vriendenkring functioneert steeds beter, het aantal leden groeit gestaag. In 2019 groeide 
het aantal Vrienden naar 40 en het totale bedrag aan donaties was €1715 (zie het financieel 
jaarverslag voor details). De Vriendenbijeenkomsten op 15 januari 2019 in Splendor in 
Amsterdam en op 12 oktober in Het Jagthuis in Nederhorst den Berg waren gezellig en 
succesvol. In Nederhorst waren minstens 30 vrienden aanwezig. We hebben gespeeld en er 
was een lezing. 
 
Nieuw bestuurslid Pieter Kuipers  
 
In het najaar van 2019 bleek dat het bestuur na het wegvallen van Bernadette Verhagen 
dringend nieuw bloed nodig had, vooral op het gebied van PR en nieuwe initiatieven. Op 
initiatief van Bart werd Pieter Kuipers aangezocht. Pieter is musicoloog, verdienstelijk pianist 
en samen met zijn echtgenote Clarien Zetsma initiatiefnemer van concertboerderij Het 
Jagthuis in Nederhorst den Berg en ons allen bekend in die hoedanigheid. Op 6 november 
nam het gesprek met Pieter een officiële wending middels de uitnodiging voor een 
kennismakingsgesprek met voorzitter Hanno Riedlin. Pieter heeft toegezegd en is per januari 
2020 tot het bestuur toegetreden.  
 
Concertzender  
 
De samenwerking met de concertzender gaat door maar we proberen erop aan te sturen dat 
ze niet het eerste concert van de serie opnemen maar liever het laatste. 
 
Legaat Marijke Smit Siebenga 
 
De compositieopdracht aan Martijn Padding die met het legaat van Marijke Smit Siebenga kan 
worden betaald is verstrekt. Het is niet zeker of hij het werk op tijd af zal kunnen maken. Bart 



stelt hem daarom voor om 'Bagatellen' voor pianotrio te schrijven. Ten tijde van het schrijven 
van dit jaarverslag (augustus 2020) is duidelijk geworden dat hij onze deadline (het nieuwe 
werk staat geprogrammeerd in oktober 2020) niet zal gaan halen. De opdracht is daarom 
ingetrokken.  
 
Vergaderingen 
 
Onderling communiceren de kernleden Heleen, Diederik en Bart veel per email. Onderwerpen 
zijn dagelijkse gang van zaken, logistiek, PR, artistieke beslissingen en programmering, 
financiën, communicatie onderling en met collega musici en zalen; repetitieschema's, en 
andere zaken. In 2019 ontving Bart van Heleen 687 (groeps-) mails en stuurde er 879 naar 
Heleen, of een groep met onder andere Heleen. Dat is een toename vergeleken met 2018.  
 
In 2019 kwam het bestuur bij elkaar op  
15 januari (Splendor, Amsterdam, in combinatie met een Vriendenbijeenkomst) 
13 juni (bij secretaresse Marijke Jansen in den Haag) 
4 november (bij Bart in Schiedam).  
 
 


		2020-02-24T15:51:22+0100
	Eloy Wilhelmus Adrianus Veldhuijzen


		SMS
	2020-02-25T06:40:41+0000
	b6f4915b-7fbf-4cfc-9471-1441deafda25
	Afas Software B.V.
	Eloy Veldhuijzen




