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Voorzijde: Mozart Masterclass presentatieconcert - Anna Trombetta  Foto: Rahul Gandolahage
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Covid was een ramp voor de kunsten in 2020, en toch…

In een jaar waarin alle maatschappelijke verkeer met een ruk aan de handrem tot stilstand kwam, 
heeft de pandemie er voor gezorgd dat iedereen moest nadenken over wat een leven en een 
samenleving de moeite waard maakt. Welke menselijke contacten en bezigheden zijn onmisbaar en 
welke waren we binnen een maand vergeten ?

Hoe houdt eenieder het innerlijk vuur brandend als alle beweging die leegheid maskeert, wegvalt ? 
Doe ik het juiste voor mezelf ? Doe ik het juiste voor anderen ?

Ook het Internationaal Vocalisten Concours ’s-Hertogenbosch heeft zich het afgelopen jaar moeten 
bezinnen op bovengenoemde vragen. Een aantal antwoorden heeft ons verrast.

Na een eerste selectieronde voor het geplande Opera I Oratorium Concours in Polen kwam alles tot 
stilstand. Concerten werden afgezegd en het concours moest geannuleerd worden. Het alternatieve 
programma vond plaats zonder publiek. In het team begon de demotivatie na zoveel negatieve 
wendingen toe te nemen. Totdat we met de deelnemers en de professionele zangers spraken die ons 
praktisch smeekten de geplande week ‘The world keeps on singing’ door te laten gaan. Dat gaf ons 
allen de overtuiging en de energie om van deze week het fantastische hoogtepunt te maken dat het 
geworden is. Deze week heeft ons gesterkt om ons in te zetten voor de herstart van de carrières van 
jonge zangers in 2021. We hebben ons laten stimuleren door het enthousiasme van de basis.

Al zijn we een wereldwijd bekende organisatie, het IVC is een trots onderdeel van de Cultuurstad van 
het Zuiden. Hoe nauw we verbonden zijn met de stad en haar inwoners, is ons in 2020 extra duidelijk 
geworden. Evenementen ontstonden noodgedwongen met slechts een maand voorbereidingstijd 
en leverden nieuwe parels als de Bossche Zomer, met daarin een operaconcert op het voorplein van 
het Noordbrabants Museum op. Kruisverbindingen met ondernemers (zowel oude bekenden als 
nieuwe vrienden), gemeente en andere cultuurpartners bloeiden in heel korte tijd op. Zo werd het 
levensbelang van lokale verbondenheid plots heel duidelijk.

De extra bijdrage van het FPK maakte dat we dit jaar een groot aantal kunstenaars toch van werk 
konden voorzien en in het geval van afzegging toch een vergoeding konden betalen. Hoezeer dit ook 
een druppel op de gloeiende plaat is: het is een steun voor een aantal jonge artiesten (geweest). Ook 
onze andere fondsen en sponsoren zijn ons trouw gebleven. Ondanks alles wat voor anderen wellicht 
niet goed is gelopen: wij hebben ons zeer ondersteund gevoeld in deze periode.

Het IVC bestaat voor en door de artistieke medewerkers. Wij bloeien door de nabijheid van de lokale 
gemeenschap en door de bereidheid van overheden en privé-donors om jonge zangers te helpen de 
carrièreladder te beklimmen. Dat is ons dit jaar nog duidelijker geworden. Als de wereld weer een 
normalere loop neemt, zullen wij er zijn om de kunst waar we van houden verder te doen groeien.

Ivan van Kalmthout
’s-Hertogenbosch, maart 2021

Voorwoord
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Missie van het IVC in tijden van een pandemie

De stichting heeft ten doel het bevorderen van belangstelling voor en kennis van klassieke 
vocale muziek. Het ontdekken van jong zangtalent op dit gebied en het bieden van 
ontwikkelingsmogelijkheden, alsmede het faciliteren van mogelijkheden om op te treden 
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

Het IVC vervult in normale jaren zijn missie ten eerste door het organiseren van een 
internationaal concours en ten tweede door geregeld educatieve activiteiten te organiseren. 
Een derde belangrijk aspect is de mogelijkheid om een podium te bieden (via partners) aan 
deelnemers.

In dit jaar hebben we onze taak gedeeltelijk moeten herdefiniëren. In een tijd waar de gehele 
wereld een zeer verkleinde actieradius opgelegd kreeg, heeft het IVC daar waar dat mogelijk was 
de zang gestimuleerd en de Cultuurstad van het Zuiden ondersteund. En toch een internationaal 
karakter weten te behouden.

Team Mozart Masterclass  Foto: Marjo van de Peppel-Kool
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a. Overwegingen met betrekking tot het 54e Opera I Oratorium Concours

In het vorige jaar zou het 54e IVC Opera I Oratorium Concours plaats hebben gevonden. De 
voorbereidingen voor dit concours begonnen in februari in Łódź (Polen) met voorronden met jonge 
Poolse zangers en masterclasses die door Jard van Nes en Albert Bonnema gegeven werden. In de 
muziekzaal in Łódź presenteerden onze gastheren een voorronde die qua presentatie geïnspireerd 
leek op het jaarlijkse Eurovisie-festival en die een aantal zeer veelbelovende zangers de kans gaf zich 
aan de Nederlands/Poolse jury voor te stellen. 

We hadden ook live voorrondes in Luxemburg en ‘s-Hertogenbosch voorzien, evenals een voorronde 
via YouTube, maar midden maart werd de eerste lockdown afgekondigd. Aanvankelijk hadden we 
nog goede hoop dat we het concours omdat het laat in het seizoen gepland was, konden doen 
plaatsvinden. Toen moest Luxemburg afgezegd worden en werd het snel duidelijk dat een live 
internationaal concours op geen enkele wijze door zou kunnen gaan. 

We hebben serieus een virtueel concours overwogen maar kwamen tot de slotsom dat dit voor 
sommige instrumenten een serieuze oplossing is, maar niet voor zangconcours. Een voorronde met 
YouTube-inzendingen is te verdedigen omdat in de eerste ronde van een live-concours de werkelijke 
impact van een zanger getest kan worden. De obstakels voor een volledig virtueel concours waren 
voor ons de volgende:

• Ongelijke technische situaties bij de kandidaten (kwaliteit van opname, kwaliteit van internet)  
 waardoor er oneerlijke concurrentie zou ontstaan.
• Ongelijke technische situaties bij de jury. Als de jury niet samen kan komen kan het IVC ook niet  
 controleren of elk jurylid hetzelfde resultaat hoort en ziet.
• Vanwege de verschillende tijdszones is het in een virtueel concours uitgesloten om alle   
 kandidaten “live” – in de zin van op het moment zelf – te beluisteren. De druk om op precies   
 het juiste moment goed te kunnen presteren is een wezenlijk onderdeel van een competitie. En  
 een wezenlijk onderdeel van het vak van een zanger.
• Opera is een podiumkunst en de communicatie van een zanger is niet alleen van zijn   
 instrument afhankelijk. De fysieke aanwezigheid in de ruimte is voor een zanger een belangrijker  
 expressiemiddel dan voor een instrumentalist en de energie en het charisma van een artiest is  
 via virtuele middelen nauwelijks in te schatten. Voor Oratorium geldt dit in iets mindere mate,  
 maar ook daar kan een grotere persoonlijkheid invloed op de beoordeling van het geheel hebben.
• Het winnen van een competitie in een tijd waar een onderscheiding geen momentum in een  
 carrière kan opleveren is een treurige zaak.

Op basis van de bovenstaande overwegingen hebben we besloten om het 54e Opera I Oratorium 
Concours niet plaats te laten vinden. De kandidaten die in Łódź geselecteerd werden, behouden de 
mogelijkheid om in 2022 deel te nemen. 

We hebben er niet voor gekozen om het Opera I Oratorium Concours naar 2021 te verschuiven omdat 
we, terecht, vreesden dat de pandemie nog langer effect op het culturele leven zou hebben. En omdat 
we de planning zoals vastgelegd in ons meerjarenproject 2021-2024 wilden blijven volgen. 

Een noodzakelijke afwijking van het plan
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Tevens behouden we de leeftijdsgrens van het geplande concours in 2020 voor de concoursen van 
2021 en 2022. De generatie die in 2020 net aan een carrière zou zijn begonnen zal onevenredig onder 
de gevolgen van alle beperkende maatregelen lijden en wij willen deze groep waar mogelijk een kans 
geven om de verloren tijd te compenseren.

b. Afgelaste voorstellingen en concerten

In een normaal jaar heeft het IVC een overvloed aan activiteiten in samenwerking met vele culturele 
partners. Het merendeel van deze activiteiten moest afgelast worden, omdat er sprake was van een 
volledig verbod op concerten en evenementen, of omdat de beperkingen wat betreft het toegestane 
aantal bezoekers de onderneming financieel niet haalbaar maakten. In het activiteitenplan zullen we 
deze afgelastingen duidelijk aangeven.

Het geplande Opera4Kids ging niet door omdat de Opera3Daagse in zijn geheel werd afgelast.

We hoopten op een versoepeling gedurende de winterperiode en hadden reeds vergaande plannen 
met zowel de Bossche Winter als Opera Zuid, maar deze plannen konden uiteindelijk geen doorgang 
vinden. Ook deze plannen worden in het activiteitenplan vermeld.

c. Strategie

In samenspraak met de bestuursleden, de instellingen / privépersonen die ons ondersteunen en onze 
culturele partners hebben we het afgelopen jaar het roer moeten omgooien en hebben de volgende 
strategische beslissingen gemaakt:

Geen concours maar The world keeps on singing
Het concours kon niet doorgaan maar het IVC wilde wel uitstralen dat de wereld zou blijven zingen. 
Daarom besloten we een week met deze titel te organiseren die een Mozart Masterclass bevatte en 
een mooi waardevol begeleidend programma. Een onverwacht voordeel van de situatie was dat vele 
zangers die normalerwijze verplichtingen zouden hebben nu beschikbaar waren.

Virtuele activiteit
Door de veranderde omstandigheden kwam er een stortvloed aan cultureel aanbod op gang via het 
internet. Van New York tot Milaan werden opera-voorstellingen en masterclasses gestreamd. Wij 
hebben binnen ons IVC 2.0- project gewerkt en ook met andere culturele instellingen voorstellingen 
verzorgd. De overvloed aan activiteiten van anderen en de virtuele vermoeidheid van velen hebben 
ons echter doen besluiten ons extra op live-mogelijkheden te richten op de geschikte ogenblikken.

Samenwerking met onze lokale partners
Vanwege de zeer beperkte mogelijkheden om te reizen hebben we onze banden met culturele 
instellingen in ’s-Hertogenbosch en met de gemeente zelf gebruikt om artiesten kansen te geven. Via 
de Bossche Zomer en de lokale ondernemers hebben we de draad opgepakt waar mogelijk. 

Korte-termijn flexibiliteit
Op momenten als deze is een kleine organisatie die enorm snel bij kan sturen en korte lijnen met 
andere organisatoren heeft van groot voordeel. Het IVC heeft elk plan dat haalbaar leek direct 
geprobeerd om te zetten in actie. En in vele gevallen heeft dat tot concrete en mooie resultaten 
kunnen leiden.
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a. The world keeps on singing: Mozart Masterclass & More

In nauw overleg met het bestuur werd besloten om het 54e IVC Opera I Oratorium Concours af te 
gelasten. In plaats daarvan besloten we een week rondom Mozart te organiseren waarin we jonge 
zangers de kans konden geven om (weer) aan hun ontwikkeling te werken, maar ook de continuïteit van 
het IVC en van de zangkunst in het algemeen met het publiek en professionals te delen. 

Dit zijn de onderdelen van de week die oorspronkelijk gepland waren:

• Een Mozart Masterclass onder leiding van Roberta Alexander, Vesselina Kasarova en Thomas Oliemans.
• Een Openingsconcert met Bernadeta Astari, Nina van Essen en Anton Kuzenok (alle drie winnaars  
 van het IVC) met een programma van Mozart en andere stukken. Begeleid op de piano door  
 Yvonne Kessler.
• Nieuwe kansen voor jonge zangers: ontmoetingen met Dame Sarah Connolly (mezzo-sopraan en   
 winnares van het IVC), Rosemary Joshua (directeur van de Opera Studio van de Nationale Opera),   
 Joan Matabosch (directeur van het Teatro Real in Madrid) en Manuel Brug (muziekcriticus van   
 Die Welt).
• Een Concert rondom het nieuwe prijslied van het IVC met een inleiding door componist Bart Visman,   
 tekstdichter en bariton Marc Pantus en oud-winnaar van het IVC Peter Gijsbertsen (tenor). Peter zou   
 naast het nieuwe lied ook een liedcyclus van Bart Visman, speciaal voor hem gecomponeerd,   
 ten gehore brengen evenals andere muziek. Dit alles begeleid door Yvonne Kessler.
• Een Forum over de nieuwe situatie en het belang van de zang onder leiding van Floris Kortie.    
 Deelnemers aan het forum: Sophie de Lint (Directeur DNO), Hein Mulders (Directeur Aalto-Theater   
 Essen), Paul MacNamara (artistiek leider van DNOA), Eva-Maria Westbroek (sopraan) en Nina   
 van Essen (winnares IVC en mezzo-sopraan).
• Een Presentatieconcert van de Mozart Masterclass, in samenwerking met een strijkkwartet van   
 philharmomie zuidnederland en met medewerking van de pianisten van de Masterclass Hans   
 Eijsackers en Ernst Munneke.
• Les nuits d’Été van Hector Berlioz, gezongen door Eva-Maria Westbroek en begeleid door het    
 strijkkwartet van philharmonie zuidnederland.

Activiteiten 2020

Vesselina Kasarova, 
Hans Eijsackers en 
Einar Þór Guðmundsson 
 
Foto: Rahul Gandolahage
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De vocale coaches die voor het programma zijn uitgenodigd, werden uitgezocht op hun bijzondere 
kwaliteiten met betrekking tot de werken van Wolfgang Amadeus Mozart. Vesselina Kasarova en 
Roberta Alexander hebben zijn werken overal ter wereld vertolkt. Vesselina Kasarova was een lange 
tijd niet weg te denken uit de Festspiele in Salzburg, haar internationale carrière begon doordat 
Herbert von Karajan haar uit het toen nog communistische Bulgarije vlak voor zijn dood naar het 
grosses Festspielhaus liet brengen. Roberta Alexander heeft veel van zijn werken in de Metropolitan 
Opera in New York vertolkt en Thomas Oliemans zingt als de operahuizen open zijn het repertoire 
ook overal. Zijn Zauberflöte in New York werd vanwege de pandemie uitgesteld.

De deelnemers aan de gesprekken over nieuwe kansen voor jonge zangers werden geselecteerd 
vanwege hun kennis van de huidige situatie en hun betrokkenheid bij het ontdekken van nieuw 
talent. Manuel Brug is een van de meest bereisde muziekjournalisten van de Europese pers met 
een welhaast encyclopedische kennis van muziektheater. Rosemary Joshua heeft als directeur van 
de Nationale Operastudio een directe verbinding met alles wat jonge zangers en de sluiting van de 
zalen te maken heeft. Joan Matabosch is de directeur van een theater waar ondanks Covid nog steeds 
gespeeld wordt en Dame Sarah Connolly is een uitgesproken voorvechtster voor de kansen van alle 
artiesten in deze tijden.

Het voortreffelijke trio aan vocale coaches, de vier sprekers en het begeleidende programma wekten 
veel enthousiasme bij jonge zangers op. In totaal ontving het IVC 78 aanmeldingen van mogelijke 
deelnemers.  

Naast het presentatieconcert wilde het concertprogramma uiting geven aan de verbondenheid die 
het IVC voelt met diegenen die in het verleden bij ons meegedongen hebben. The world keeps on 
singing had ook ten doel om deze zangers het gevoel te geven dat er licht aan het einde van de tunnel 
zou zijn.

Anna Trombetta, Melina Meschkat, Vincent Kusters en Elenora Hu  Foto: Marjo van de Peppel-Kool
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In het forum wilden we een aantal beslissers uit de opera-branche samenbrengen met een zangeres 
die op het hoogtepunt van haar carrière staat en een winnares die net begonnen is en zo een 
levendige discussie over toekomstperspectieven en nieuwe vormen creëren onder leiding van een van 
de bekendste Nederlandse gezichten op het gebied van klassieke muziek.

In het presentatieconcert is het podium aan de kandidaten om alle opgedane kennis om te zetten 
in een nieuwe vorm. Voor dit concert werd ook een regisseur aangetrokken om tot een beter 
eindresultaat te komen.

Als feestelijke afsluiter van een week waarin de zang gevierd werd, wisten we Nederlands beroemdste 
sopraan van het moment te contracteren om een prachtig concert met één van de belangrijkste 
vocale werken te presenteren.

Na de zomerperiode waarin de theaters weer met grote restricties open mochten, verslechterde de 
situatie en een tijd lang was het onduidelijk of The world keeps on singing werkelijk gerealiseerd 
zou kunnen worden. In de oorspronkelijke versie hoopten we met maximaal 150 personen publiek 
te kunnen rekenen. Toen kwam de maatregel dat slechts 30 personen in de zaal mochten. Omdat 
de medische cijfers zo weinig hoopgevend waren hebben we na interne besprekingen en overleg 
met onze ondersteuners besloten om de geest en niet de letter van de wet te volgen. De week was 
uiteindelijk niet toegankelijk voor het publiek. Van het presentatieconcert en het slotconcert maakten 
we een live-stream. 

Deze beslissing bracht een programmaverandering met zich mee. Het openingsconcert en het 
concert rondom het werk van Bart Visman werden geannuleerd, mede omdat twee deelnemers aan 
deze concerten vanwege het feit dat ze uit Duitsland moesten komen vele moeilijkheden zouden 
hebben bij hun verplichtingen na terugkeer. Het forum had zonder publiek geen zin. De sprekers 
konden niet naar Den Bosch gehaald worden op één na en spraken uiteindelijk allemaal via een 
zoom-verbinding.

Begrijpelijkerwijs hebben tijdens het afgelopen jaar de reacties van de kunstenaars en publiek grote 
aandacht in de pers gekregen. Een constante stroom van annuleringen of verandering in schaal van 
geplande evenementen eist echter ook zijn tol in de organisaties die cultuur mogelijk maken. Op het 
moment dat de beslissing viel helemaal geen publiek toe te laten sloeg de demotivatie in het team 
toe. De vraag kwam op of de deelnemers, de coaches en de pianisten er zelf nog wel zin in hadden. 
Op die vraag kwam een heel duidelijk antwoord: de kunstenaars snakten naar een intensieve week 
waarin de wereld kon blijven zingen. De noodzakelijkheid om aan de artistieke ontwikkeling verder 
te kunnen werken en geïnspireerd te kunnen worden door collega’s en coaches was een belangrijke 
drijfveer om deze week mogelijk te maken.

Een korte beschouwing van de (artistieke) uitkomsten van vier verschillende onderdelen:
 
 Mozart Masterclass
De uiteindelijk geselecteerde deelnemers aan de masterclass waren: Stephanie Desjardins (Canada, 
sopraan), Elenora Hu (Nederland, sopraan), Melina Meschkat (Duitsland, mezzo-sopraan), Anna 
Trombetta (USA, mezzo-sopraan), Stefan Kennedy (Groot-Brittannië, tenor), Wagner Moreira 
(Brazilië, tenor), Einar Gudmundsson, (IJsland, bariton), Vincent Kusters (Nederland, bariton). 
Maximale veiligheid stond voorop. Vanwege de moeilijkheden om vanuit het buitenland naar 
Nederland te komen hebben we een selectie van internationale zangers gemaakt die voornamelijk in 
Nederland woonachtig zijn, van twee Nederlandse coaches en van twee Nederlandse pianisten.  
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Vesselina Kasarova en Wagner Moreira zijn beiden in respectievelijk Zwitserland en Duitsland voor 
aankomst op het Coronavirus getest en een dag voordat de cursus begon in Nederland.

Ondanks de restricties wat de selectie betreft, is het het IVC gelukt om een zeer diverse, internationale 
en getalenteerde groep zangers te verzamelen. De uitzonderlijke omstandigheden waarin deze 
masterclass plaatsvond zorgden ervoor dat de informatie van de coaches tot in de details opgenomen 
werd. De vreugde van de uitwisseling werkte aanstekelijk. Voor de kunstenaars en voor de zeer kleine 
groep aan medewerkers die er wel bij kon zijn in de Verkadefabriek.

De groep coaches vulde elkaar voortreffelijk aan. Waar Vesselina Kasarova zich volledig op de 
techniek van de zangers concentreerde, besprak Roberta Alexander vooral de stijl van de componist 
en Thomas Oliemans kroop in de huid van de regisseur en besprak tekst en de achterliggende 
gedachte en hoe die bij het publiek over te brengen.

 Nieuwe kansen voor jonge zangers
In de virtuele gesprekken met de vier bovengenoemde professionals was er voor alle deelnemers 
de mogelijkheid om hun eigen vragen en zorgen te bespreken met ervaren deskundigen. Het 
uitgebreid beschrijven van de gesprekken zou voor deze samenvatting te wijdlopig worden maar 
één thema kwam bij alle vier de sprekers ter sprake als de centrale regel van elke geslaagde carrière. 
Het werd door allen op een andere manier en op een ander moment in het gesprek genoemd. Maar 
de boodschap was onmiskenbaar: Ken jezelf en ben jezelf. Niemand wacht op een kopie van een 
beroemde zanger. Onderken je zwakke punten en werk daar met volle energie aan, maar vertrouw op 
je eigen zeggingskracht. En ga van die innerlijke stem uit.

Met de klok mee: Stefan Kennedy, Stephanie Desjardins, Vincent Kusters, Elenora Hu  Foto’s: Rahul Gandolahage
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 Presentatieconcert
De presentatieconcerten van het IVC in het verleden waren onderdelen waar de nadruk lag op het 
delen met datgene wat in de voorafgaande periode geleerd was. Dit jaar wilden we een theatralere 
ervaring bieden. Door de regisseur Frans Willem de Haas (internationaal werkzaam met regisseurs 
als Pierre Audi, Ivo van Hove en Robert Carsen) werd een samenspel van belichting en een 
minimalistische theatrale aanpak gecreëerd. Vrijwel zonder rekwisieten werd een verhaallijn en een 
spanning gecreëerd die tot een prachtig resultaat leidde dat nog steeds op de website van het IVC te 
bewonderen valt. 
De aria’s en duetten die voor het concert gebruikt werden waren door Sylvia Maessen omgezet voor 
een strijkkwartet van philharmonie zuidnederland en een pianist. Deze gecompliceerdere muzikale 
begeleiding dan slechts een vleugel voegde een dimensie toe voor de deelnemers en verrijkte het 
eindresultaat.

Door de video-opname door Screaming Media konden alle deelnemers een professioneel document 
ontvangen dat ze bij hun verdere carrière-stappen kunnen gebruiken. 

 Slotconcert Les nuits d’été
Ook in samenwerking met philharmonie zuidnederland wilden we het slotconcert Les nuits d’été 
presenteren met Eva-Maria Westbroek. Dit concert zou eveneens in een live-stream aan het publiek 
gepresenteerd worden. Helaas werd Eva-Maria na een week van intensief repeteren in de middag van 
het concert ziek. We zijn op zoek naar een vervangende datum om het concert alsnog plaats te laten 
vinden.

Strijktrio philharmonie zuidnederland  Foto: Rahul Gandolahage
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b. De Bossche Zomer

In ’s-Hertogenbosch zijn de lijnen kort. Toen rond de maand mei bekend werd dat er in de zomer iets 
meer mogelijk zou zijn was het IVC direct betrokken bij de plannen om op verschillende plaatsen in 
de stad actief te zijn om samen te werken aan een breed cultureel aanbod en het ondersteunen van 
het animo van de regio maar ook van de plaatselijke ondernemers die we nodig zullen hebben om 
met elkaar de gevolgen van de gezondheidscrisis te overwinnen.

Vanwege de goede contacten met Artischock, van waaruit de Bossche Zomer werd gecoördineerd, 
was het IVC vanaf het begin bij de ontwikkeling van de zomerplannen betrokken. Daarnaast zorgde 
de intensieve samenwerking met het Theater aan de Parade voor bijdrages aan het zomerprogramma 
vlak voor de sluiting van het oude theater.

Voor het IVC resulteerde de initiatieven in samenwerking op drie verschillende plaatsen in de stad:

 Theater aan de Parade
In de foyer van het theater stonden de zaken die later geveild zouden worden al opgesteld, wat 
voor een licht melancholieke sfeer zorgde. De Pleinzaal van het Theater aan de Parade was voor de 
gelegenheid omgebouwd tot een vijftiger jaren zomerserre waar het publiek op veilige afstand van 
elkaar van de volgende concerten kon genieten:

• Keep Calm and Kelly On
• Concert Lenneke Ruiten

Het eerste concert was de verdere ontwikkeling van het korte programma dat Kelly Poukens reeds 
tijdens de Open Monumentendag van 2019 presenteerde. Kelly heeft een voor een operazangeres 
ongekend komisch talent en een heel eigen kijk op zaken. In een uurtje neemt ze het publiek mee 
op ontdekkingsreis door haar eigen leven en zingt daarbij een doorsnede van het repertoire op een 
bemerkingswaardig niveau. Op de vleugel werd ze begeleid door Dorenda Notermans. 

Lenneke Ruiten is één van de onbetwiste sterren die het IVC een grote steun in de goede richting heeft 
weten te geven. En dit jaar kon het IVC Lenneke de eerste gelegenheid bieden om na de lockdown 
weer in het openbaar te zingen. Een doordacht programma van Mozart, Liszt, Korngold en Britten was 
het concert waarmee het IVC een decennialange artistieke samenwerking met het oude Theater aan 
de Parade afsloot.

Nina van Essen en 
Germán Olvera 
 
Foto: Jan van den Berge
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 De Citadel
De Bossche Zomer stelde in samenwerking met Festival Boulevard de Citadel ter beschikking voor een 
divers cultureel programma en het IVC droeg daar met twee laureaten het volgende aan bij:

• Een Mexicaanse avond met Nina van Essen
• Wereldmuziek van Mozart tot Bali met Bernadeta Astari

De speciale omgeving van de Citadel en de maanden juli en augustus (alhoewel misschien niet 
altijd de temperatuur) inspireerden tot twee avonden met een zuiders karakter en een speciale 
instrumentale begeleiding. Nina van Essen zong een programma met Mexicaanse volksmuziek, 
begeleid op de gitaar door Germán Olvera. Onze prijswinnares van Indonesische afkomst Bernadeta 
Astari reisde met het publiek de wereld rond met accordeonist Pieternel Berkers en pianiste Kanako 
Inoue.

 Voorplein Noord-Brabants Museum
Geïnspireerd door het prachtige plein voor het voormalige Gouvernementspaleis kwam het IVC 
gezamenlijk met de Bossche Zomer en drie ondernemers (Maison van den Boer, Bij Dirk en Ome 
Bernhard) tot een nieuw initiatief dat tot twee uitverkochte avonden leidde: Opera bij Drakensteijn, 
een combinatie van een fantastische muzikale avond met een eersteklas diner. Het waren twee 
avonden die heel on-Nederlands in atmosfeer werkten. En twee avonden waar we als IVC een heel 
nieuw publiek wisten te bereiken.

Deze twee duo’s traden op:

• Helena Koonings en Florieke Beelen (begeleiding Abigail Richards) met een programma van  
 onder meer Engelbert Humperdinck, Giacomo Puccini, Richard Wagner en Georges Bizet
• Laetitia Gerards en Raoul Steffani (begeleiding door Frans van Tuijl) met een muziek van onder  
 meer Bedřich Smetana, Richard Strauss, Wolfgang Amadeus Mozart en Franz Lehár

c. Verdere programmering

Zoals ook duidelijk zal zijn aan de hand van de verderop gepresenteerde speellijst moest het grootste 
gedeelte van het seizoen geannuleerd worden. Van onze gebruikelijke samenwerkingen kon een heel 
klein aantal toch nog doorgaan:

• Bach op zaterdag
• Opera en Brunch
• Het jaarlijkse lunchconcert in het Concertgebouw te Amsterdam
• Het tweejaarlijkse concert in Deventer met winnaars van het LiedDuo Concours
• Noten op de Noen in Helvoirt
• Een familieconcert in Rotterdam met Sinfonia Rotterdam
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d. Virtuele programmering

In het afgelopen jaar was er een explosie van internetactiviteit door operahuizen, theaters, orkesten 
en musea. Het IVC startte in 2018 met het ambitieuze IVC 2.0 en heeft daarnaast in het jaar 2020 
bijgedragen aan creatieve output op het internet op de volgende wijze:

 Theater aan de Parade deelt!
Onze vaste partner het Theater aan de Parade vroeg ons om twee programma’s bij te dragen aan het 
virtuele programma Theater aan de Parade deelt!.  Door deze programma’s werd getracht de band 
met het publiek ook in tijden van lockdown warm te houden. Dit bracht de volgende twee concerten 
tot stand:

• Francis van Broekhuizen en Nina van Essen
• Michael Wilmering en Daan Boertien

Francis van Broekhuizen en Nina van Essen brachten samen vanuit hun respectievelijke woonkamers 
een programma tot stand zonder elkaar ooit live gezien te hebben. Michael en Daan zongen en 
speelden op veilige afstand van elkaar in een privé-concertruimte.

 The world keeps on singing
Omdat er besloten werd geen publiek toe te laten werd gepland de volgende onderdelen via het 
internet te delen:

• Presentatieconcert Mozart Masterclass (live)
• Slotconcert Les nuits d’été (live – door ziekte slechts gedeeltelijk gerealiseerd)
• Drie masterclasses (later op het internet geplaatst)

 IVC 2.0
Het IVC 2.0 – project is een belangrijke stap voorwaarts op het gebied van de virtuele aanwezigheid 
van het IVC. Het heeft het concours en de masterclasses in 2019 vele extra toeschouwers opgeleverd 
die op geen enkele manier in het Theater aan de Parade aanwezig hadden kunnen zijn.

In de afgelopen periode werd het IVC door de omstandigheden gedwongen om voornamelijk  
virtueel te produceren, zoals hierboven omschreven. Tegelijkertijd hebben we ook het project IVC 2.0 
verder ontwikkeld. De onderdelen waar we aan gewerkt hebben zijn:

• Een nieuw digitaal forum: ervaringen en mogelijkheden voor jonge zangers kunnen worden  
 gedeeld via het nieuwe forum.
• Masterclasses via het forum: masterclasses van Elly Ameling zijn ook via het nieuwe forum   
 gedeeld.
• Veranderingen aan de website van het IVC.

Overwegingen over het gebruik van het internet
De meest vooraanstaande operahuizen, toporkesten, balletgezelschappen en theaters van over de 
hele wereld brachten een overdaad aan eersteklas aanbod via het beeldscherm in elke huiskamer. Na 
het aanvankelijke enthousiasme sloeg bij velen een grote cultuur-via-internetmoeheid toe. In deze 
omgeving leek het ons niet het moment om hier als kleinere organisatie met een beperkter aanbod 
een extra inspanning te leveren om nog meer content op de markt te brengen. 
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Het opzetten van twee live-streams met een ticketingsysteem voor het slotconcert heeft de kennis 
van het digitaal aanbieden van voorstellingen en masterclasses ondersteund. Deze kennis kan in de 
toekomst ingezet worden bij de verdere ontwikkeling van IVC 2.0.

Wij hebben het internet gebruikt en onze aanwezigheid verbeterd waar we konden, maar we hebben 
er bewust voor gekozen de activiteiten voor een minder “overcrowded” moment weer op te schroeven. 
Deze strategie werd overlegd met Kunstloc, de opvolger van het BKKC en mede-financier van IVC 2.0. 
Zij begrepen en onderschreven de bovengenoemde overwegingen.

De artistieke waarde van het IVC wordt door onze 3 O’s (Ontdekken, Ontwikkelen en Overdragen) 
omschreven. Het IVC is de schakel tussen het werkelijke artistieke bestaan en de voorafgaande 
opleiding. Hoe belangrijk een dergelijke brugfunctie is voor de culturele infrastructuur bleek in het 
voorbije jaar. Wij prijzen ons vooral daarom gelukkig dat het besluit van het FPK om de politiek 
wat de ondersteuning in 2021 – 2024 betreft te herzien. Aanvankelijk werden alle concoursen als 
festivals beoordeeld, maar toen bleek dat elk concours daardoor buiten de boot viel en daardoor de 
ondersteuning voor jonge musici in gevaar kwam werd het beleid bijgesteld. Het jonge zangtalent 
dat in Nederland opgeleid wordt heeft behoefte aan een organisatie die de moeilijkheden en de 
mogelijkheden van deze kunstenaars als geen ander begrijpt en op cruciale momenten voor deze 
groep in de bres springt. We zijn trots op de grote namen die ons concours heeft voortgebracht, maar 
onze kracht zit hem erin diegenen die nog niet zo ver zijn op het moment dat dit het hardste nodig is 
met raad en daad te ondersteunen.

De nieuwe vorm waarin het presentatieconcert werd  gepresenteerd is een inspiratie voor de 
komende evenementen. Frans Willem de Haas heeft een exquisiete lichtregie weten te combineren 
met een minimalistische uitvoering die een verraste volger van de live-stream die het IVC goed kent 
naar de telefoon deed grijpen met de vraag of dit echt live was. 

Het presentatieconcert werd niet alleen visueel nieuw vormgegeven. We zijn ook afgeweken van de 
gebruikelijke presentatie met slechts een vleugel. De arrangementen voor vleugel en strijkkwartet 
gaven het geheel een nieuwe spanningsboog.

Wellicht is de belangrijkste indicatie van de uitzonderlijkheid van 2020 het feit dat elke gerealiseerde 
voorstelling aanleiding tot een gevoel van trots is. Het hadden er nog veel minder kunnen zijn als 
we ons niet zo veel moeite hadden gegeven om op korte termijn onze creativiteit en onze contacten 
te gebruiken. En voor een aantal kunstenaars was dat het verschil tussen een jaar van volledige 
werkeloosheid en de mogelijkheid om toch artistiek te kunnen presteren. De vreugde en voldoening 
die dat met zich meebracht was ongekend voor alle betrokkenen.

Verdere reflecties op de behaalde  
artistieke resultaten
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Voor 2020 hadden we een optimistische strategie om de omvang van ons publiek te vergroten en te 
diversifiëren:

• Voor een Opera I Oratorium Concours rekenen we altijd met meer bezoekers en kijkers omdat er  
 een grotere markt voor dit genre bestaat en omdat we in de afgelopen jaren een steeds stijgende  
 lijn hebben waar kunnen nemen.
• De virtuele strategie voor de editie van 2019 stemde ons hoopvol om in 2020 een nog groter   
 internationaal bereik te hebben op het internet.
• Voor het jeugdprogramma van de Opera3Daagse (Opera4Kids) was een programma   
 samengesteld in samenwerking StaccATO en met scholen uit de regio. Een educatief   
 programma over dirigeren met Anouk Kelderman van Klokhuis en de laureaat Michael   
 Wilmering in samenwerking met Sinfonia Rotterdam verspreid over verschillende lesmomenten  
 zou culmineren in het openluchtconcert op de Parade. Met dit evenement wilden we de band met  
 jonge muziekliefhebbers verstevigen.
• De samenwerking met Quiet Community zou voortgezet worden om het bereik onder   
 doelgroepen die minder met cultuur in aanraking komen uit te breiden.

Deze doelen zijn vanwege de pandemie niet bereikt. Door de beperkte mogelijkheden om 
evenementen te organiseren en publiek toe te laten is de omvang van het publiek gedaald. Het 
enorme aanbod op het internet heeft ook tot versnipperde aandacht geleid. De ideeën die we 
aangewend hebben om het publiek toch te kunnen diversifiëren waren:

• Het opnemen van wereldmuziek in de concerten in de Citadel.
• Het presenteren van concerten op een nieuwe locatie (zoals voor het Noord-Brabants Museum, in  
 samenwerking met de plaatselijke horeca) om een nieuw segment in het publiek aan te trekken.  
 Dit was zeer succesvol.
• Geplande samenwerkingen voor de Bossche Winter met Opera Zuid voor een scenisch project  
 rondom An die ferne Geliebte en kerstconcerten in de St Jan. Deze plannen moesten afgezegd  
 worden.

We hadden een overeenkomst met Hendrik Beerda voor publieksonderzoek na afloop van The world 
keeps on singing maar omdat de beslissing genomen werd om geen live publiek toe te laten hebben 
we dit onderzoek niet door laten gaan. Het volgende publieksonderzoek vindt hopelijk plaats na het 
LiedDuo Concours van 2021.

Omvang en samenstelling van het publiek /
Publieksonderzoek

Roberta Alexander  Foto: Rahul Gandolahage
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Het IVC vond het tijd om een nieuwe impuls aan de perscommunicatie te geven en heeft Robin Theel 
van Communicatiebureau De Kippen aangetrokken om die nieuwe strategie te implementeren. De 
digitale communicatie en de perscommunicatie zijn meer geïntegreerd in de volledige strategie. 
Tijdens The world keeps on singing heeft Rahul Gandolahage daar ook zijn bijdrage aan geleverd.

De nieuwe aanpak leidde tot een levendigere en succesvollere communicatie op Facebook en 
Instagram met vele positieve reacties van onze achterban.

Een aantal prominente resultaten in de pers en op de radio: 

Maandbladen als Luister en Zing plaatsten vooraankondigingen. Dagbladen als NRC Handelsblad, 
NRC Next en Brabants Dagblad plaatsten ook vooraankondigingen, waaronder een interview 
met Roberta Alexander, én een recensie van het presentatieconcert. Op NPO Radio 4 besteedde 
AVROTROS aandacht aan IVC in verschillende programma’s. Zo is het programma De Klassieken 
afgereisd naar Den Bosch voor een interview met Marleen Floris die al jaren tijdens het concours als 
gastgezin optreedt voor jonge zangers. Ivan van Kalmthout presenteerde in november het twee uur 
durende programma Een Goedemorgen met… waarop veel reacties zijn binnengekomen. In Opium 
kreeg Thomas Oliemans alle ruimte om over IVC te spreken én om daar op te treden. En de Bossche 
Winter Televisie had Ivan van Kalmthout te gast in de uitzending ter  aankondiging van het online 
Presentatieconcert.

De totale mediawaarde van de gerealiseerde persartikelen wordt door de Media Group in een 
geldwaarde omgezet en is voor The world keeps on singing berekend op € 128.712.

IVC - MOZART MASTERCLASS AND MORE   

Maand- en weekbladen   

Luister THE WORLD KEEPS ON SINGING 30 nov 2020 €  275,25 

Zing magazine IVC Lied naar 2022  30 nov 2020 €  187,50 

Zing magazine Mozart & More  30 nov 2020    

€ 93,75 

Luister The World keeps on singing 31 dec 2020  €  550,50 

Zing magazine FESTIVALS  31 jan 2021  €  93,75 

De Klank IVC - The world keeps on singing 31 jan 2021  €  275,00 

   

Dagbladen   

NRC Handelsblad Dat niet-ijdele, daar houd ik van 26 nov 2020  €  52.331,24 

NRC NEXT Dat niet-ijdele, daar houd ik van 26 nov 2020  €  52.331,24 

Brabants Dagblad Uden/Veghel Bij Mozart kun je je nergens achter verschuilen 27 nov 2020  €  1.258,20 

Brabants Dagblad Meierij Bij Mozart kun je je nergens achter verschuilen 27 nov 2020  €  954,14 

Brabants Dagblad Tilburg Bij Mozart kun je je nergens achter verschuilen 27 nov 2020  €  3.215,40 

Brabants Dagblad Langstraat Bij Mozart kun je je nergens achter verschuilen 27 nov 2020  €  1.083,45 

Brabants Dagblad ‘s-Hertogenbosch Bij Mozart kun je je nergens achter verschuilen 27 nov 2020  €  6.955,05 

Brabants Dagblad Oss e.o. Bij Mozart kun je je nergens achter verschuilen 27 nov 2020  €  1.258,20 

NRC Handelsblad Bonte verzameling Mozart-aria’s en duetten 08 dec 2020  €  3.925,00 

NRC Next Bonte verzameling Mozart-aria’s en duetten 08 dec 2020  €  3.925,00 

Mediawaarde     €  128.712,67

Vernieuwing aanpak pers en digitale communicatie
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Ondersteunende partners:
Gemeente ’s-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant (samen met Impulsgelden), Fonds 
Podiumkunsten, City Marketing ’s-Hertogenbosch, Cultuurfonds Lokaal effectief ’s-Hertogenbosch, 
Prins Bernhard Cultuurfonds (nationaal en Noord-Brabant), Wagnergenootschap Nederland, Edwin 
Rutten Producties, Rudolf H. Schmidtfonds, Stichting Herason, Golden Tulip Hotel Central, Story 
’s-Hertogenbosch, Swinkels van Hees, Eugène Pannebakker Fonds,, Truus en Gerrit van Riemsdijk 
Stiftung, Stichting Vrienden van het IVC en particuliere gevers.

Culturele partners:
Theater aan de Parade, philharmonie zuidnederland, het Koninklijk Concertgebouw, De Nationale 
Opera-Academie, Opera Zuid, Willem II Concertzaal, Internationaal Liedfestival Zeist, Conservatorium 
van , Łódź (Polen), CIMCL Lyon, Hogeschool voor de Kunsten / Conservatorium Den Haag, Stichting 
Bach Cantate, Noten op de Noen te Helvoirt, Stichting Cubus, Kamermuziekfestival Schiermonnikoog, 
La Bonne Espérance, Heusden vesting Klassiek, Markant Vocaal, Concerto Brabant, Sinfonia 
Rotterdam, Operadagen Rotterdam, De Stilte Breda, de Bossche Zomer, de Bossche Winter, Artischok.

Mediapartners:
Parmando, Concertzender Actueel, NTR Podium, Een goedemorgen met… AVROTROS, Opium op 4 
AVROTROS, NPO Radio 4, Omroep Brabant, Spiegelzaal AVROTROS, Brabants Dagblad, Dtv en Place 
de l’Opera.

Inwoners ’s-Hertogenbosch en regio:
Vrienden van het IVC, de gastgezinnen en de vrijwilligers van het IVC.

Tijdens het concours kunnen we bogen op vijfentwintig vrijwilligers en een honderdtal gastgezinnen.
Dit is een rijk kapitaal aan “soft sponsoring”. Alleen al het laatste zou omgerekend op een totaal van
125.000 Euro per 2 jaar uitkomen (uitgaande van een realistische overnachtingsprijs van 120 Euro per 
nacht).

Stakeholderanalyse

Opera-Diner bij 
Van Drakestein, 
Helena Koonings en 
Abigail Richards 
 
Foto: IVC
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Strengths

• Een stabiele, betrouwbare organisatie
• Een sterk (inter)nationaal netwerk
• Een geëngageerd team dat sterk op   
 elkaar is ingespeeld 
• Doorontwikkelde digitale strategie
• Een grote mate van flexibiliteit
• Werkelijke betrokkenheid bij    
 kunstenaars
• (Inter)nationaal erkende artistieke   
 kwaliteit
 

Opportunities

• Het enige internationale zangconcours   
 van Nederland
• Een zeer grote markt voor klassieke zang  
 in het verre Oosten
• Grotere gewenning aan    
 digitale middelen voor opleiding en  
 werk gerelateerde doelen
• Honger van het publiek naar opening   
 van de culturele instellingen

Weaknesses

• Een beperkt budget voor alles wat niet   
 direct met het concours te maken heeft
• Een gebrek aan organisaties in dezelfde   
 branche in de directe omgeving om mee  
 samen te werken
• Gebrek aan mankracht om consequent   
 aan ambities te werken

Threats

• Een publiek dat vanwege de leeftijd   
 een groter risico loopt in tijden van een   
 pandemie
• Het mogelijk negatieve effect van de   
 pandemie op de culturele    
 infrastructuur op lange termijn
• Mogelijke voortdurende beperkingen   
 m.b.t. internationaal reizen door de   
 pandemie
• Veranderende prioriteiten bij politieke   
 beslissers
• grotere financiële afhankelijkheid   
 van fondsen, sponsoren, subsidies bij   
 gebrek aan inkomsten bij live    
 concerten/evenementen?

SWOT-analyse

Enkele opmerkingen bij de SWOT-analyse:

Strengths:
De situatie van 2020 heeft getoond dat het IVC in een tijd van crisis zeer snel kan en wil schakelen en 
een echte nauwe betrokkenheid met de kunstenaars heeft met wie het samenwerkt.

Weaknesses:
Door gebrek aan mankracht is het ontwikkelen van strategische plannen niet altijd makkelijk.

Opportunities:
Het is te merken dat het publiek snakt naar momenten om weer samen te kunnen komen. We 
verwachten op korte termijn een opleving van de mogelijkheden zodra de vaccinaties verder 
gevorderd zijn.
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Threats:
Ons publiek is grotendeels kwetsbaarder dan andere bevolkingsgroepen. Hoe zal dit zich uitwerken 
op onze evenementen ? Deze groep wordt eerder gevaccineerd maar er is ook een gevoel van 
angst ontstaan dat wellicht niet direct zal verdwijnen. Er is bezorgdheid over de lange termijn 
levensvatbaarheid van verschillende culturele instellingen die zo lang te lijden hebben gehad aan een 
groot gebrek aan inkomsten.

Het IVC sluit 2020 af met een positief resultaat van € 129.588 vanwege de speciale Covid- bijdrage van 
het Ministerie van OCW, en toegekend door het FPK. Het ging om een bedrag van € 126.600, bedoeld 
om makers te steunen en de culturele infrastructuur van Nederland een toekomst te garanderen.

Voor het eerst in de geschiedenis van de organisatie was het lastig voor het IVC om geld uit te geven 
voor zijn doelen omdat alles wat met zang te maken had ineens tot een levensgevaarlijke activiteit 
was verklaard. 

Door het afzeggen van het Opera | Oratorium Concours en de vele andere afzeggingen zijn de kosten 
van het IVC in 2020 dramatisch gedaald. Ook was er flinke inkomstenderving maar omdat het IVC 
een gezonde structurele inkomsten basis heeft die de algemene kosten dekt, bleef het gevreesde 
negatieve resultaat uit en konden we op eigen kracht ternauwernood break-even uitkomen.

Het IVC heeft de Covid-bijdrage gebruikt om nieuwe initiatieven te durven ontplooien en 
medewerkers aan afgezegde evenementen (deels) te vergoeden. In 2021 verwachten we weer meer 
te kunnen doen na de zomer en daarom hebben we het geld opzij gezet om juist dan projecten te 
realiseren. Ook zal de reserve gebruikt worden om de toekomst van het IVC en de hulp aan jonge 
zangers op langere termijn veilig te stellen. Hier zal in de volgende jaarverslagen uitgebreid verslag 
van worden gedaan.

De bijdrage van het FPK heeft het IVC de financiële armslag gegeven en daardoor de daadkracht om 
bij te dragen op de momenten waar dat mogelijk was.

Het totale vermogen van de stichting is per 31-12-2020 € 199.956 waarvan voor een bedrag van € 
132.050 toekomstige verplichtingen of bestemmingen aan verbonden zijn. 

De liquiditeit van het IVC heeft bij het afsluiten van 2020 een veilige current ratio van 2,4. De stichting 
heeft geen liquiditeitsproblemen.

De solvabiliteitsratio per 31-12-2020 is 0,6. Er is geen vreemd vermogen aanwezig in de Stichting.

De Eigen Inkomsten Quote van het IVC bedroeg voor 2020 15% volgens de berekeningsnorm die het 
FPK hanteert.

Verdere reflecties op de financiële resultaten
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Werkgeverschap

Het IVC Team bestond in 2020 uit de volgende personen:

Ivan van Kalmthout  Directeur   0,6 fte
Leonie de Bot  Finance  0,5 fte
Ariane Hofman / Marina Rijerkerk Directie-assistente   0,5 fte
Edwin Thus  Productieleider   1,0 fte
Robin Theel Pers en programmaboek 
  (tijdens The world keeps on singing)
Rosalie van Loon  Teamondersteuning vrijwillig  0,2 fte
Henriëtte Luijten  Teamondersteuning vrijwillig  0,1 fte
Hans van der Sterren  ackoffice-ontwikkeling vrijwillig  0,2 fte

De situatie van 2020 heeft op het gebied van organisatie en samenwerking grote veranderingen met 
zich meegebracht. Het IVC heeft de risico’s van de pandemie vanaf het begin zeer ernstig genomen 
en heeft het kantoor vrijwel het hele jaar gesloten, behalve op de momenten waar het voor de 
voorbereiding van The world keeps on singing niet anders mogelijk was dan bij elkaar te komen.  
De veiligheidsnormen zijn daarbij steeds in acht genomen. 

De tijd die niet op kantoor doorgebracht werd is door computercommunicatie vervangen. Deze 
communicatie was regelmatig en intensief. Vanwege de verminderde activiteit en ook vanwege de 
veiligheidsrisico’s hebben we de vrijwilligers voor deze periode niet gevraagd om werkzaamheden te 
verrichten. Wij prijzen ons gelukkig dat niemand uit het team door Covid getroffen is.

Om de band met onze vrijwilligers niet te verliezen en om momenten van sociaal contact te creëren 
die voor een deel van deze groep van groot belang zijn hebben we regelmatig virtuele ontmoetingen 
afgesproken die druk bezocht werden.

Bestuur

Het bestuur is in het jaar 2020 niet van samenstelling veranderd. De leden zijn:

Roderick van de Mortel Voorzitter BurgemeesterVught
Wijnand van Damme Penningmeester Businesspartner B.A. van Doorn B.V. 
Mark Bannenberg Secretaris Advocaat
Eugène van den Boom  Voormalig solist in het Staatsballett  
   van de Wiener Staatsoper, nu   
   werkzaam in IT bij Codarts
Marjolein Niels  Mezzosopraan en zakelijk leider Dutch  
   National Opera Academy
Nanne Valkenburg  Ondernemer
Robert van Straaten  Ondernemer

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging noch reiskosten voor bestuursvergaderingen.

Werkgeverschap, bestuur, zorg voor kunstenaars  
 
en toepassing van de codes



Pagina 22 | IVC Jaarverslag & Jaarrekening  2020  | maart 2021 

Zorg voor kunstenaars

In een periode als deze was het voor het IVC van het grootste belang om de zorg voor de kunstenaars 
voorop te plaatsen. We hebben gestreefd naar een zo groot mogelijk aantal nieuwe projecten voor 
een zo breed mogelijk aantal kunstenaars. Door de verregaande lockdown-maatregelen was er 
nauwelijks een mogelijkheid om projecten, ook die waar reeds veel planning in gestoken was, door te 
laten gaan. 

Zorg voor kunstenaars hebben we in dit jaar vooral opgevat als zorgen voor het vertrouwen dat er 
in de nabije toekomst weer onbezorgd(er) gezongen en gemusiceerd kan worden. Waar dit niet 
mogelijk was hebben we, mede door de genereuze ondersteuning van het FPK, voor een groot 
aantal kunstenaars een volledige vergoeding van uitgevallen concerten betaald of een gedeeltelijke 
vergoeding en voor projecten die normalerwijze niet direct door het IVC betaald zouden zijn.

Belangrijker nog vinden we het om de zangers die door de crisis niet aan bod zijn gekomen in 
de volgende jaren een kans te geven weer op te staan. Daar willen we de extra fondsen ook voor 
aanwenden. We hebben de leeftijdsgrenzen van de komende concoursen aangepast om er voor te 
zorgen dat er geen “lost generation” zal ontstaan die door de beperkingen van de afgelopen tijd niet 
de kans hebben gehad om deel te nemen.

Tijdens de projecten die wel doorgegaan zijn hebben we de veiligheid van de (artistieke) 
medewerkers steeds volledig op de voorgrond geplaatst. Zo hebben we alle deelnemers aan de 
masterclass ondergebracht in een hotel om de gebruikelijke gastgezinnen en de zangers niet aan 
onnodige risico’s bloot te stellen. Voor de twee deelnemers aan de Mozart Masterclass die uit Berlijn 
en Zürich moesten komen hebben we twee Covid-testen in het buitenland en één test in Nederland 
georganiseerd en vergoed. Voor een deelneemster die zich tijdens de week niet goed voelde hebben 
we eveneens een sneltest georganiseerd.

De extra inspanningen die we geleverd hebben om evenementen toch plaats te laten vinden en het 
feit dat we geannuleerde concerten hebben kunnen vergoeden zijn zeer gewaardeerd. Een viertal 
reacties van zangers en een agentschap:

“Die vergoeding had ik helemaal niet verwacht, maar het is een ongelofelijk mooi gebaar. Veel dank daarvoor!”

“I also wanted to say that I would also love to be involved in any way I can be helpful to the IVC as the support I 
have received over the last few years has been invaluable.”

“Dat is heel meedenkend van jullie. Wat een mooie organisatie zijn jullie toch.”

“We are really grateful you still manage to provide compensation to the artists to support them.”
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Code Culturele Diversiteit

Programmering
Het IVC kent geen barrières voor deelname aan onze concoursen of cursussen. Elke in de code
genoemde groep kan zich bij ons inschrijven. Waar mogelijk helpen we zangers die een financiële
barrière tot deelname hebben. We hebben voor de Mozart Masterclass het Rudolf Schmidt fonds 
bereid gevonden 200 Euro per deelnemer te betalen om zo de cursus toegankelijker te maken. 

Bij het samenstellen van jury’s en groepen van coaches hecht het IVC waarde aan een inclusief beleid 
waar vrouwen en kunstenaars van een diverse achtergrond op een zo evenwichtig mogelijke manier 
zijn vertegenwoordigd. De groep van deelnemers aan de Mozart Masterclass was internationaal en 
divers.

In de Bossche Zomer hebben we bij het onderdeel in de Citadel extra nadruk gelegd op een diversiteit 
qua programmering en wereldmuziek onderdeel van de concerten gemaakt.

Publiek
Door de vele internetactiviteiten van het afgelopen jaar was diversiteit van het publiek enerzijds 
makkelijker te bereiken maar anderzijds moeilijker in te schatten. 

Personeel
Het IVC heeft een gezonde genderbalans in het personeel. Gender- en etnische overwegingen spelen 
bij het werven van toekomstige nieuwe bestuursleden een belangrijke rol.

Partners
Wij werken slechts met partners samen die net als het IVC aan elke kunstenaar of publieksgroep 
dezelfde mensenrechten toekennen.

Bernadeta Astari, 
Kanako Inoue en 
Pieternel Berkers 
 
Foto: IVC
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Code Governance Cultuur

Het IVC onderschrijft de Code Governance Cultuur  en volgt de 8 principes van deze code.  

Ad 1) De organisatie realiseert  haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, 
over te dragen en/of te bewaren. Ons bestuur bestaat uit 7 onbezoldigde leden die een hoge 
professionele kwaliteit hebben. De hier genoemde principes worden in acht genomen.

Ad 2) De organisatie past de principes  van de Governance Code Cultuur toe  en licht toe hoe zij dat 
heeft gedaan.  De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af.
Het besturingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de grootte en de complexiteit van de 
organisatie. De jaarrekening die wordt opgesteld in samenwerking met het accountantskantoor Baker 
Tilly legt verantwoording af over onze werkwijze. Deze jaarrekening is voor iedereen toegankelijk op 
onze website. 

Ad 3) Bestuurders en toezichthouders  zijn onafhankelijk en  handelen integer. 
Op dit onderdeel wordt streng toezicht gehouden door zowel het bestuur zelf als de directie. Een 
recent voorbeeld: een voormalig bestuurslid van het IVC is direct afgetreden nadat hij een functie 
binnen het FPK aangeboden kreeg. 

Ad 4) Bestuurders en toezichthouders  zijn zich bewust van hun eigen rol  en de onderlinge verdeling 
van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar. 
Het IVC volgt het bestuur-directie-model. De dagelijkse organisatie van het IVC is gedelegeerd 
aan de directie en het team maar het bestuur blijft verantwoordelijk. De werkwijze in dit principe 
weerspiegelt de verhouding Bestuur / Directie binnen het IVC.

Ad 5) Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de 
resultaten  van de organisatie.
Dit komt overeen met de werkwijze van het IVC.

Ad 6) Het bestuur gaat zorgvuldig  en verantwoord om met  de mensen en de middelen  van de 
organisatie. 
Zorgvuldigheid is een vanzelfsprekendheid voor het IVC. 

Ad 7) De raad van toezicht voert  zijn toezichthoudende, adviserende  en werkgeversrol op een 
professionele en onafhankelijke  wijze uit.

Het bestuur van het IVC kenmerkt zich door enthousiasme en betrokkenheid. Naast de vierjaarlijkse 
bestuursvergadering zijn er vele (informele) overlegmomenten waar actief ondersteuning op het 
gebied van personele bezetting, politieke contacten en sponsoringsvraagstukken geleverd wordt. Het 
cultureel maatschappelijke belang van het IVC wordt altijd voor ogen gehouden.

Ad 8) De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij 
deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

Zoals boven reeds benoemd bestaat het bestuur uit 7 leden. Zij hebben allen een verschillende 
achtergrond (politiek, zakelijk en cultureel) die het IVC helpt zijn doelstellingen te verwezenlijken. 
Het bestuur is volledig onbezoldigd, mede om belangenverstrengeling te voorkomen. 
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Fair Practice Code

Pas vanaf de jaarrekeningen 2021 – 2024 wordt de Fair Practice Code een vast onderdeel van de 
jaarrekeningen. Echter, in het jaar 2019 heeft het IVC al naar de Fair Practice Code verwezen in het 
bestuursverslag. 

Het IVC onderschrijft de doelstellingen van de Fair Practice Code. Speciaal in het afgelopen jaar 
was het van groot belang om kunstenaars een faire vergoeding te betalen, ook in het geval van 
afzeggingen. 

Van onze partners wordt eenzelfde houding verwacht. De naleving van de code is een onderdeel van 
de gesprekken met culturele instellingen met welke het IVC samenwerkt.

Wet Normering Topinkomens
Geen enkel lid van het Team IVC ontvangt een bezoldiging boven het vastgestelde 
bezoldigingsmaximum. Zoals hierboven reeds beschreven ontvang het bestuur geen enkele 
bezoldiging.

Vesselina Kasarova, 
Roberta Alexander en 
Thomas Oliemans met 
strijkkwartet 
philharmonie 
zuidnederland en 
Hans Eijsackers  

Foto: Rahul Gandolahage

Screenshot  
Theater aan de Parade deelt! 
met Nina van Essen en 
Francis van Broekhuizen
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Speellijst en prestatieverantwoording

Speellijst
Titel Voorstelling Lengte Aantal  Aantal  Aantal gratis
   keer gespeeld betalende  
    bezoeken 
Kernactiviteiten    
Voorronde Opera I Oratorium Polen 08:00:00 1 -  50
Masterclasses Polen 04:00:00 2 -  -
Presentatieconcert Mozart Masterclass 01:15:00 1 -  41.176 
    

Masterclasses Mozart & More 02:00:00 3 -  4.623 (views)
    
Overige activiteiten    
Preview Herdenkingsconcert Oisterwijk Florieke Beelen 01:00:00 1 60  10
Bach op Zaterdag ’s-Hertogenbosch 01:00:00 3 400  50
Opera & Brunch ’s-Hertogenbosch Vincent Kusters 01:30:00 1 100  5
Laureatenconcert Deventer Esther Valentin 01:30:00 1 350  25
Lunchconcert Concertgebouw KZ Helena Koonings 00:30:00 1 0  430
Mexicaanse Volksmuziek Nina van Essen 01:00:00 1 50  5
Keep Calm & Kelly On met Kelly Poukens 01:00:00 1 40  5
Lenneke Ruiten zingt Mozart 01:00:00 1 60  5
Opera-diner Helena Koonings, Florieke Beelen 02:00:00 1 100  5
Wereldmuziek van Mozart tot Bali met Bernadeta Astari 01:00:00 1 50  5
Opera-diner Laetitia Gerards, Raoul Steffani 02:00:00 1 100  5
Familievoorstelling Rotterdam Michael Wilmering  01:00:00 1 0  200
Noten op de Noen Helvoirt Vincent Kusters 01:00:00 1 60  5
    

Zowel de speellijst als het prestatie-overzicht zijn in de afgelopen vier jaar in de hieronder volgende 
vorm gepresenteerd. In het overleg met het FPK van 2020 werd naar voren gebracht, dat deze 
presentatie ook op een andere manier mogelijk zou kunnen en wellicht beter zou zijn. Het IVC heeft 
tot nu toe zowel de eigen voorstellingen als die van andere organisaties waar het IVC een belangrijke 
rol in speelt in deze lijst verwerkt.

Omdat dit het laatste jaar van het Kunstenplan 2017-2020 is en omdat 2020 in alle opzichten met 
geen enkel voorgaand jaar te vergelijken is, is de presentatie van de speellijst en het prestatie-
overzicht niet gewijzigd. Het onderscheid tussen kernactiviteiten en overige activiteiten is dit 
jaar bovendien moeilijker te maken. De activiteiten in Polen, The world keeps on singing en de 
Opera3Daagse worden tot deze activiteiten gerekend, maar dit jaar werden daarnaast relatief veel 
concerten in eigen beheer georganiseerd. Voor de volgende jaarverslagen bespreekt het IVC de 
gewenste presentatie met het FPK.

Bij het lezen van de cijfers is rekening te houden met het feit dat de gebruikelijke activiteit die 
voortvloeit uit een functionerend cultureel leven en samenwerkingen gedurende het jaar zich niet 
heeft kunnen ontwikkelen. Een belangrijk aantal van onze projecten is niet aan het begin van het jaar 
te voorzien, maar ontstaan spontaan. Dat was in 2020 grotendeels onmogelijk. Het aantal niet tot 
stand gekomen projecten is dientengevolge hoger dan wat hier tot uiting komt.

(incl. uitzending Parmando)
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Virtueel bezoek (views)     
Kerstconcert Bernadeta Astari Noordbrabants Museum 01:15:00 1 30 (in zaal)  75 (views)
Theater aan de Parade presenteert! Broekhuizen / Van Essen 01:00:00 1 -  451 (views)
Theater aan de Parade presenteert! Wilmering / Boertien 01:00:00 1 -  281 (views)

Geannuleerde publieke evenementen  Aantal keer 
   voorzien
Opera & Brunch ’s-Hertogenbosch Lenneke Ruiten 01:30:00 1  
Opera & Brunch ’s-Hertogenbosch 01:30:00 2  
Bach op Zaterdag ’s-Hertogenbosch 01:00:00 4  
Matthäus-Passion Heusden 03:00:00 2  
9de Symfonie Beethoven / Te Deum Bruckner Leiden 02:00:00 1  
Herdenkingsconcert The Armed Man K. Jenkins  01:10:00 2  
Familievoorstelling ’s-Hertogenbosch Michael Wilmering 01:00:00 1  
Cantate Misericordium Britten ’s-Hertogenbosch 01:30:00 1  
Vexilla Regis Pirenne ’s-Hertogenbosch 01:30:00 1  
Requiem Duruflé Wijk bij Duurstede 01:00:00 2  
Les Noces Stravinsky Tromp Percussion Eindhoven 01:30:00 1  
Petite Messe Solennelle Rossini Leiden 01:30:00 1  
Openingsconcert Mozart (and more) met IVC-Laureaten 01:00:00 2  
Recital Peter Gijsbertsen Mozart Masterclass & More 01:00:00 2  
De toekomst van de zang – Podiumdiscussie  
met Floris Kortie 01:30:00 1  
Gesprekken over de toekomst met 3 professionals 01:00:00 3  
An die Ferne Geliebte Beethoven ’s-Hertogenbosch  
Michael Wilmering 01:00:00 3  
Petite Messe Solennelle Rossini Heusden 01:30:00 2  
Kerstconcert Florieke Beelen Kathedraal ‘s-Hertogenbosch 01:00:00 6  
    
Uitgesteld    
Concert Berlioz en Guridi met Eva-Maria Westbroek 01:00:00 1  

Prestatieverantwoording
  Huidig boekjaar Begroting  Vorig boekjaar
  Plaatsgevonden/ geannuleerd 

Duur in dagen 17 / 29 90 56
Aantal activiteiten kernprogrammering 7 / 9 40 22
Aantal overige activiteiten 18 / 29 80 57
Totaal aantal activiteiten 25 / 38 120 79
   
Totaal aantal bezoekers 48.811 35.000 45.230
   
Totaal aantal bezoeken kernprogrammering 
(inclusief views) 45.799 12.500 19. 573
Totaal aantal bezoeken overige activiteiten
(inclusief views) 3.012 23.000 25.657
Totaal aantal bezoeken (inclusief views) 48.811 35.500 45.230
Waarvan betaalde bezoeken 1.370  19.072
Waarvan niet betaalde bezoeken
(inclusief views) 47.441 35.500 26.158
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’s-Hertogenbosch, 18 maart 2021 

M.A.M. Bannenberg  M. Niels
Secretaris Lid 

N. W. Valkenburg E.T.A. van den Boom
Lid Lid 

R. C. G. A. van Straaten I. van Kalmthout 
Lid Directeur

Was getekend,                                                                            
R. J. van de Mortel 
Voorzitter 

Was getekend, 
W. E. E. M. van Damme  
Penningmeester  

Was getekend,          Was getekend,

Was getekend,         Was getekend,

Was getekend,         Was getekend,
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Jaarrekening 2020
Balans per 31-12-2020 in € na resultaatbestemming     
     

ACTIVA  Huidig boekjaar  Vorig boekjaar

Vaste Activa   4.603    8.036 
I     Immateriële vaste activa   -      -   
II    Materiële vaste activa   4.603    8.036 
III   Financiële vaste activa   -      -   
   
Vlottende Activa   332.498    191.692 
I     Voorraden   -      -   
II    Vorderingen   37.996    66.205 
III   Effecten   -      -   
IV  Liquide middelen   294.502    125.487 
   
TOTAAL ACTIVA   337.101    199.728 
   
   
PASSIVA Huidig boekjaar  Vorig   boekjaar
   
Eigen Vermogen   199.956    70.369 
I.a   Algemene reserve (uit exploitatie vorig boekjaar)   29.919    29.919 
I.b  Algemene reserve (uit exploitatie 2020)   2.987    -   
I.c  Algemene reserve (uit dotatie - continuiteitsreserve)   35.000    35.000 
II    Bestemmingsreserves   126.600   
III   Bestemmingsfondsen   5.450    5.450 
   
Kortlopende schulden   137.145    129.359 
   
TOTAAL PASSIVA   337.101                       199.728  
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Toelichting op de Balans 202 in €        
  

ACTIVA Huidig boekjaar   Vorig boekjaar

Vaste Activa   
II    Materiële vaste activa   
      Computers, hard- en software   3.730    5.961 
      Overige inventaris   873    2.075 
Totaal vaste activa   4.603    8.036 
   
Vlottende Activa   
   
II    Vorderingen   
      Te ontvangen bedragen / Debiteuren   2.113    17.290 
      Overige Vorderingen en Overlopende Activa   22.818    32.129 
      BTW te verhalen    13.065    16.786 
Totaal vorderingen   37.996    66.205 
   
IV Liquide middelen   
      Kas   -      -   
      Rekening-Courant   93.533    70.611 
      Spaarrekening    200.969    51.575 
      PayPal account   -      3.301 

Totaal liquide middelen   294.502    125.487 
   
Totaal Vlottende Activa   332.498    191.692 
   
TOTAAL ACTIVA   337.101    199.728  
  



   
   
   
PASSIVA Huidig boekjaar   Vorig   boekjaar
   
Eigen Vermogen   
I     Algemene reserve   
      Stand 1 januari boekjaar   29.919    -401 
      Exploitatieresultaat boekjaar (betreft concert uitgesteld naar 2021)  2.987    30.320 
      Continuïteit reserve (donatie vrienden stichting)   35.000    35.000 
Totaal algemene reserve   67.906    64.919 
   
II    Bestemmingsreserves   
    Bestemmingsreserve Covid  126.600   
Totaal bestemmingsreserves   126.600   
   
III   Bestemmingsfonds Prijzengeld IVC   
     Stand 1 januari boekjaar   5.450    6.950 
     Bij: Dotaties prijzen IVC   
     Af: Resultaatbestemming      1.500 
Totaal bestemmingsfondsen   5.450    5.450 
   
Totaal eigen vermogen   199.956    70.369 

   
Kortlopende schulden   
      Nog te betalen crediteuren  42.853    35.730 
      Overlopende passiva   84.937    77.114 
      BTW te verhalen 2017   -      7.101 
      Uit te keren vakantiegelden (vermeerderd met premies)   5.591    5.503 
      Loonbelasting/Premies Volksverzekeringen   3.764    3.911 
Totaal kortlopende schulden   137.145    129.359 
   
TOTAAL PASSIVA   337.101    199.728  
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Functionele Exploitatierekening 2020 in €      
    

BATEN Huidig boekjaar  Begroting    Vorig   boekjaar
    FPK 19-20
Eigen inkomsten
     
1.   Publieksinkomsten; recettes Nederland   17.979    60.000     67.411 
2.   Sponsorinkomsten   -      75.000    -   
3d.  Bijdragen deelnemers   3.510    30.000     11.196 
3e.  Overige directe inkomsten   4.364    10.000     8.337 
Totaal directe inkomsten  25.853    175.000     86.944 
     
5.     Indirecte inkomsten   6.439    -      6.337 
     
6a.   Bijdragen particulieren incl. vrienden  45.000    48.150     137.616 
6c.   Bijdragen van private fondsen   2.943    140.900     100.723 
Totaal private middelen  47.943    189.050     238.339 
     
Totaal eigen inkomsten  80.235    364.050     331.620 
     
     
Subsidies     
8.      Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten  27.501    50.000     26.688 
9.      Meerjarige subsidie provincie   75.000    70.000     75.000 
10.   Meerjarige subsidie gemeente   184.840    350.000     182.710 
11a.Bijdragen Nederlandse overheden   129.100    -       31.999 
11d.Bijdragen buitenlandse fondsen   18.953    15.000     17.487 
Totaal subsidies   435.394    485.000     333.884 
     
TOTAAL BATEN   515.629    849.050     665.504  
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LASTEN Huidig boekjaar  Begroting   Vorig   boekjaar
    FPK 19-20   
Beheerlasten       
1.     Beheerlasten materieel   65.879    163.650    85.228 
2.     Beheerlasten personeel   73.831    120.000    94.922 
Beheerlasten totaal   139.710    283.650    180.150 
     
     
Activiteitenlasten        
Activiteitenlasten personeel      
4a.   Tijdelijk personeel   16.944    6.500    6.891 
4b.   Uitkoop/Honoraria kernprogrammering podiumkunsten   31.039    91.850    40.351 
4c.   Uitkoop/Honoraria overige programmering podiumkunsten  17.147    -      50.327 
4d.   Jurykosten   3.264    74.050    22.461 
4e.   Overige activiteitenlasten personeel   103.108    148.000    123.828 
Activiteitslasten personeel totaal   171.502    320.400    243.858 
     
Activiteitenlasten materieel      
5a.   Locatiekosten   15.018    45.700    24.799 
5b.   Overige programmakosten   2.049    64.250    15.892 
5c.   Marketing   39.774    98.050    112.511 
5d.   Educatieve activiteiten   17.782    5.100    23.010 
5e.   Overige materiële activiteitenlasten   206    31.900    1.463 
Activiteitslasten materieel totaal   74.829    245.000    177.675 
     
Activiteitslasten totaal   246.331    565.400    421.533 
     
TOTAAL LASTEN    386.041    849.050    601.683 
     
SALDO   129.588    -      63.821 
     

9a.  Baten uit niet-fonds (of OCW)-gesubsidieerde activiteiten     15.000     9.000 
9b.  Lasten uit niet-fonds (of OCW)-gesubsidieerde activiteiten    15.000     9.000 
     
TOTAAL BATEN   515.629    864.050     674.504 
TOTAAL LASTEN   386.041    864.050    610.683 
SALDO   129.588    -      63.821
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   Toelichting op de jaarrekening

1 |    Algemeen

Grondslagen voor waardering
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. De baten en lasten worden toegerekend aan 
de periode waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening is opgesteld in euro’s en aan de hand van 
het verantwoordingsmodel van het Fonds Podiumkunsten.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van het voorgaande jaar. 

Activiteiten 
Hoofdactiviteit van de Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad is het organiseren van het 
Internationaal Vocalisten Concours. Daarnaast organiseert de stichting enkele hieraan gelieerde 
activiteiten op klassiek vocaal muzikaal gebied.
Statutaire vestigingsplaats en -adres: Prins Bernhardstraat 8-10
5211 HE ’s-Hertogenbosch. 

Continuïteit
Ondanks de moeilijkheden die de pandemie heeft veroorzaakt, zoals overal in de cultuursector en 
de hele maatschappij, heeft het bestuur vertrouwen in de toekomst van het IVC. Naast de eenmalige 
aanvullende subsidie i.v.m. de Covid-19 maatregelen, wordt het IVC structureel ondersteund door 
verschillende overheden. De gemeente ’s-Hertogenbosch en de Provincie Noord-Brabant hebben 
weer voor de periode 2021-2024 hun financiële steun toegezegd. Daarnaast hebben we relevante 
opbrengsten door bijdragen van geïnstitutionaliseerde geldgevers, particulieren, sponsors en 
directe eigen inkomsten. Dat deze inkomsten in 2020 te lijden hadden is begrijpelijk en beïnvloedt 
het vertrouwen van het bestuur in het IVC geenszins. De lastige omstandigheden hebben het IVC 
extra gemotiveerd om ook in 2020 zo goed als mogelijk zijn drie pijlers waar te maken. Het in 
2021 geplande LiedDuo concours is zo ver mogelijk naar achter in het jaar verplaatst om de kans te 
vergroten dat er weer gereisd kan worden en dit internationale event plaats kan vinden. 

2 |   BALANS - Waarderingsgrondslagen voor de balans 

ACTIVA

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarden en verminderd met lineaire 
afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. 

Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als 
gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op 
basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
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Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde en staan ter vrije beschikking.

PASSIVA

Eigen Vermogen

Algemene Reserve 
Het eigen vermogen bestaat uit de opbouw van de exploitatieresultaten uit het verleden 
vermeerderd met het exploitatieresultaat van het huidige boekjaar. 

Het IVC heeft dusdanig veel kosten niet kunnen maken in het afgelopen jaar dat de achterblijvende 
inkomsten uiteindelijk geen problemen creëerden. Het batig saldo uit exploitatie 2020 van € 129.588 
bestaat uit een component Covid bestemmingsreserve (waarover hieronder meer) en een component 
€ 2.987. Dit laatste bedrag is bestemd voor het slotconcert van de Mozart week dat in 2020 helaas 
afgelast werd en verschoven is naar 2021. 
Het saldo uit 2019 van € 29.919 stond vrij ter beschikking via de algemene reserve maar was in 
de praktijk bedoeld voor het Opera Oratorium concours van 2020. Het LiedDuo jaar draagt met 
een positief saldo altijd bij aan het omvangrijker Opera Oratorium jaar. Vanwege de Covid-19 
omstandigheden en onzekerheden konden wij dit concours niet in 2020 plaats laten vinden. Het is 
ook niet verschoven naar 2021 vanwege de aanhoudende maatschappelijke beperkingen. Wij volgen 
het beleidsplan 2021-2024 zoals ingediend aan het begin van 2020 en daarom vindt in 2022 de 
volgende Opera Oratorium editie plaats.

Continuïteitsreserve
Daarnaast is er in 2019 een continuïteitsreserve gecreëerd samen met de Stichting Vrienden 
van het IVC ter waarde van € 35.000. Deze is bedoeld om speelruimte hebben om onverwachte 
veranderingen op te vangen. Wij prijzen ons gelukkig dat wij deze reserve in 2020 nog niet hebben 
hoeven gebruiken.

Bestemmingsreserve Covid
Het IVC heeft een aanvullende subsidie van € 126.600 ontvangen die via het FPK beschikbaar 
is gesteld ter uitvoering van de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve 
sector Covid-19 van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  Deze is bedoeld voor de 
instandhouding van vitale onderdelen van de Nederlandse culturele infrastructuur die te maken 
hebben met gevolgen van de Covid-19 maatregelen. 

Door de extra bijdrage van het FPK hebben we financiële en artistieke keuzes kunnen maken die 
hieronder beschreven worden. 
De Covid-omstandigheden en het daardoor zeer beperken van onze activiteiten heeft geleid tot een 
drastische beperking van onze kosten. Dit leidt er toe dat we zo goed als break-even zijn uitgekomen 
en ter grootte van de extra bijdrage een reserve hebben kunnen vormen.
Wij hebben echter de kosten die in 2020 toegekend zouden kunnen worden aan de FPK bijdrage 
bewust niet die bestemming gegeven maar het hele bedrag als reserve voor de toekomst 
opgenomen. We denken zo het geld het meest effectief in te kunnen zetten zodra de maatregelen 
versoepeld worden en hiermee het doel van de subsidie: de instandhouding van de Nederlandse 
culturele infrastructuur op de lange termijn, het best te kunnen uitvoeren.
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Omdat het IVC opereert in een veld dat in zijn extreemste vorm getroffen werd door de 
besmettelijkheid van het virus (koorzang werd plotseling tot een levensgevaarlijke bezigheid 
verklaard) is het ons het grootste gedeelte van het jaar niet mogelijk geweest om dit bedrag aan te 
wenden om jonge makers werk te bezorgen. 
De subsidie die het IVC van het FPK heeft ontvangen wordt op de volgende wijze ingezet:
a) Het garanderen van een gedeelte van de inkomsten van de makers in het geval van annuleringen  
 door Covid-19.
b) Het garanderen van doorgang van culturele evenementen.
c) Het financieren van nieuwe projecten van makers door meer financiële armslag.
d) Het garanderen van het voortbestaan van het IVC en doorgang van komende projecten met het  
 oog op de onzekere economische situatie na de gezondheidscrisis.

Ad a) Het IVC heeft verschillende artiesten uitbetaald nadat geplande concerten en uitvoeringen niet 
zijn doorgegaan.

Ad b) De ondersteuning van het FPK heeft ons de financiële vrijheid gegeven om:
• artiesten te vergoeden voor concerten die geannuleerd werden;
• genereus bij te dragen aan het initiatief van de Bossche Zomer;
• de hotelkosten te dragen, voor de deelnemers aan de Mozart Masterclass, die normalerwijze in  
 gastgezinnen zouden zijn ondergebracht; 
• te beslissen om maximale veiligheid voor potentieel publiek en makers te garanderen en dus The  
 world keeps on singing zonder live publiek (en bijbehorende inkomsten) plaats te laten vinden.

Zonder de bijdrage van het FPK zou het IVC met zekerheid gesnoeid hebben in zijn artistieke 
activiteiten van het jaar. De subsidie heeft ons bovendien de financiële vrijheid gegeven om elk nieuw 
plan serieus te overwegen en waar mogelijk te ontwikkelen. 

Ad c) Waar mogelijk heeft het IVC kansen voor makers gecreëerd. Maar door de strenge 
contactbeperkingen was het fysiek niet mogelijk hier veel te realiseren. Twee grote projecten die we 
voor de Bossche Winter wilden helpen ondersteunen werden op het laatste moment afgezegd. Voor 
2021 hebben we een gedeelte van het geld gereserveerd om jonge makers te helpen hun carrière 
weer op te pakken.

Ad d) In een situatie als deze is het onmogelijk om in te schatten hoeveel schade het IVC zal lijden 
door minder ondersteuning door fondsen of verdere annulering van activiteiten. Een gedeelte van het 
bedrag wordt daarom gereserveerd om onze kernactiviteiten in de toekomst te kunnen garanderen 
en daarmee jonge talenten van de toekomst de steun te geven die ze nu meer dan ooit nodig hebben.

Als we de extra FPK bijdrage buiten beschouwing laten, wordt het jaar 2020 met een klein positief 
saldo van € 2.987 resultaat afgesloten. De belangrijkste reden hiervoor is dat de kosten die normaal 
voor een Opera I Oratorium Concours gemaakt zouden zijn, niet gerealiseerd werden. Verder is het 
overige programma vrijwel geheel komen te vervallen en van The world keeps on singing zijn op het 
laatste moment ook onderdelen geannuleerd. 2020 was het eerste jaar in de geschiedenis van het 
IVC waarin het ons regelmatig onmogelijk gemaakt werd om geld uit te geven.
Toch zou zonder de extra bijdrage van het ministerie de artistieke output van het IVC, zoals hierboven 
toegelicht, in 2020 significant minder zijn geweest. 
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Bestemmingsfonds Prijzengeld IVC 
Hier worden de door fondsen beschikbaar gestelde specifieke IVC-prijzen verantwoord door donaties 
en onttrekkingen aan dit fonds tegen historische prijzen.
Deze baten met een bijzondere bestemming worden via de resultaatbestemming toegevoegd aan 
de bestemmingsfondsen. Wanneer de organisatie put uit de bestemmingsfondsen worden de lasten 
verwerkt in de exploitatierekening. Via de resultaatbestemming worden deze bestedingen vervolgens 
onttrokken uit het daarvoor bestemde bestemmingsfonds. 
De stand ad € 5.450 per 31-12-2020 bedraagt de door Elly Ameling beschikbaar gestelde Rudolf 
Jansen Prijs voor aan het Lied Duo IVC deelnemende pianisten. In 2020 is er geen concours gehouden 
en dus geen prijs uitgekeerd.

Schulden 
De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 
gelijk aan de nominale waarde. 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Inzake de huisvesting van haar kantoor heeft de Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad een 
huurovereenkomst gesloten, welke jaarlijks met de periode van een jaar stilzwijgend verlengd wordt 
en de huursom jaarlijks, per schriftelijke mededeling geïndexeerd wordt.

3 |  EXPLOITATIEREKENING  - Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Het resultaat wordt jaarlijks bepaald als verschil tussen enerzijds de baten en anderzijds de lasten van 
het boekjaar, rekening houdend met de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. 

Verhouding eigen inkomsten / subsidies
In 2020 waren 15% van de inkomsten van de Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad baten 
die door de Stichting zelf gegenereerd werden. Normaal ligt dit rond de 50%. Dit jaar vielen 
de publieksinkomsten sterk tegen als gevolg van de Covid-19 maatregelen, evenals de 
deelnemersinkomsten omdat het concours uiteindelijk niet kon doorgaan en vele andere concerten 
evenmin. 

Daarnaast was het lastig om aanvragen te doen, zoals het IVC elk jaar doet, voor ondersteuning door 
particulieren en private fondsen want de plannen moesten keer op keer herzien worden. 

De verhouding van 15% eigen inkomsten en 85% subsidie inkomsten wordt verder versterkt door 
de aanvullende subsidie die het IVC via het FPK kreeg als gevolg van de Covid-19 maatregelen. 
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Verhoudingen beheerlasten en activiteitenlasten
In 2020 waren 36% van de kosten van de Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad beheerlasten en 
64% activiteitenlasten. Normaal gesproken liggen de activiteitenlasten boven de 70% maar dit jaar 
zijn veel programma- en andere activiteiten afgezegd of verkleind door de pandemie.  

Baten
Het totaal aan baten wordt samengesteld door publieksinkomsten uit kaartverkoop en 
uitkoopsommen voor Laureatenconcerten, door deelnemersbijdragen, sponsoring, opbrengsten uit 
verkoop van advertenties in het concoursprogrammaboek, arrangementen, financiële bijdragen door 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke fondsen en particulieren en subsidiegelden. 

Personeelslasten 
De stichting volgt geen CAO. Salarissen en andere vergoedingen voor in dienst genomen personeel 
zijn vastgesteld door middel van een arbeidsovereenkomst waarin een jaarlijkse indexering van 
de salarissen is geregeld op basis van het CBS-prijsindexcijfer van het voorafgaande kalenderjaar. 
Hiernaast kent de stichting personele lasten uit inleen van personeel op basis van overeenkomsten 
van opdracht.

Verdeling beheer- en activiteitenlasten
Bij de verdeling van de personeelslasten naar de verschillende rubrieken Beheerlasten en 
Activiteitenlasten is een aantal functies binnen de organisatie niet eenduidig onder deze noemers 
te rangschikken. De eenhoofdige directie kent in haar functie-uitoefening zowel beheersmatige als 
direct activiteit gerelateerde werkzaamheden en dit geldt ook voor de secretarieel-administratieve 
functie. Op basis van de ervaringen in de praktijk van dit huidige boekjaar zijn de navolgende 
verdeelsleutels gehanteerd: 

Directie: 50% ten laste van beheer, 50% ten laste van activiteiten;
Productie : 0% ten laste van beheer, 100% ten laste van activiteiten;
Secretarieel / Administratief: 50% ten laste van beheer, 50% ten laste van activiteiten.
Financieel administratie: 100% ten laste van beheer, 0% ten laste van activiteiten.
Marketing: 0% ten laste van beheer, 100% ten laste van activiteiten.
De personele bezetting van het kernteam bedroeg in 2020 gemiddeld 3,0 fte met uitzondering van 
inhuur van overig projectgebonden personeel en vrijwilligers. 

Verschillenanalyse begroting versus realisatie
De in de jaarrekening gehanteerde begroting komt uit de aanvraag voor de structurele subsidie FPK 
voor de jaren 2017-2020. Tijdens die aanvraag werd er nog uitgegaan van 1 dubbel concours (Opera 
Oratorium én LiedDuo) per 2 jaar. Daarna veranderde dit naar één soort concours elk jaar. Vandaar 
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dat het inmiddels weinig zin heeft deze begroting nog te vergelijken met de realisatie.
Daarnaast hebben wij door de omstandigheden van dit jaar dusdanig moeten afwijken van onze 
door het bestuur goedgekeurde begroting, dat ook daarmee een vergelijk niet van toegevoegde 
waarde is.
 

4 | Toelichting op de cijfers

IVC2.0
Het driejarige project IVC2.0 is in de jaarrekening van 2020 voor ongeveer € 20.000 aan kosten 
verantwoord. Kunstloc, de Gemeente ’s-Hertogenbosch, Het Leye fonds en Dioraphte hebben dit 3 
jarige project met bijdragen mogelijk gemaakt. Vanwege de Covid-19 maatregelen zal de afrondingen 
van het project pas in 2021 plaatsvinden en niet in 2020.

Laureatenconcerten
Veel kon er niet maar zelfs in 2020 kreeg het IVC het voor elkaar om laureaten op het podium te 
zetten of aan concerten en evenementen te koppelen.
Toen het even kon in de zomer heeft het IVC vol overgave bijgedragen aan de Bossche Zomer. Zij 
organiseerde 6 evenementen die goed bezocht werden en voor ongeveer € 15.000 aan kosten in de 
activiteitenlasten verwerkt zitten.
Daarnaast hebben er 2 Bach cantates plaatsgevonden en enkele andere laureatenconcerten die 
samen voor nogmaals € 10.000 in de activiteitenlasten zitten. 
Ter vergelijking: andere jaren kan de investering in alle laureaten concerten gezamenlijk tot boven de 
€ 70.000 oplopen, bijna 3 keer zoveel als dit jaar.

Educatieve activiteiten
Omdat het Internationaal Vocalisten Concours uiteindelijk niet door kon gaan in 2020 heeft het 
IVC haar doelstelling van het ontwikkelen van jonge zangers via een alternatief programma alsnog 
zo goed mogelijk vorm gegeven. De Mozart week stond geheel in het teken van een educatief 
programma voor jong zang talent.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020  
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting ‘s-Hertogenbosch Muziekstad te ‘s-Hertogenbosch 
gecontroleerd.   
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting ‘s-Hertogenbosch Muziekstad per 31 december 
2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met het verantwoordingsmodel 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 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 
  
Wij zijn onafhankelijk van Stichting ‘s-Hertogenbosch Muziekstad 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. 
 
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 o grond van het verantwoordingsmodel 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 van het verantwoordingsmodel Fonds 
Podiumkunsten 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 en de overige gegevens  in overeenstemming met het verantwoordingsmodel Fonds 
Podiumkunsten 2017-2020.  
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met het verantwoordingsmodel 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 onderneming 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 stichting 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 
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
 
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. 
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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 entiteit;  

- 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 onderneming 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 onderneming 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.   

 
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.   
 
’s-Hertogenbosch, 18 maart 2021 
 
Baker Tilly (Netherlands) N.V. 
 

 

 
Was getekend, 
 
 

 

drs. M. de Rouw RA  
 


