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 In het afgelopen jaar hebben het bestuur en de directie van het Internationaal Vocalisten Concours 
’s-Hertogenbosch voor het vierde opeenvolgende jaar een concours weten te presenteren. In het 
Kunstenplan 2017-2020 voor het FPK was nog een biënnale opgenomen maar vanaf 2016 heeft het 
IVC twee Opera I Oratorium Concoursen en twee LiedDuo Concoursen kunnen organiseren. 

 In 2019 is het IVC dichter gekomen bij het streven naar een operafestival voor de Cultuurstad van 
het Zuiden. Voor de eerste maal werd de Opera3Daagse georganiseerd waarin het IVC Opera4Kids 
voor zijn rekening heeft genomen. In 2020 zal het nieuwe festival vanwege het grote publieke 
succes worden herhaald. Door dit (gratis) festival kan een groot publiek op ongedwongen wijze met 
klassieke vocale muziek in aanraking komen – één van de pijlers van de missie van het IVC.

 Een andere pijler is het aanbieden van ontwikkelingskansen aan jonge zangers. De Summer 
School Belcanto ontving in september 3 wereldsterren op het gebied van Italiaanse opera en een 
groep enthousiaste kandidaten. In een kleine week kreeg deze groep een onschatbare hoeveelheid 
kennis mee over datgene wat achter de noten in de partituur schuilgaat. 

 Onze hoofdactiviteit is het organiseren van het concours. In november vond het 53e IVC LiedDuo 
plaats. Onder voorzitterschap van Dame Felicity Lott streden 14 Duo’s vanuit de hele wereld tijdens 
een concours dat een andere vorm dan gebruikelijk had. In een geconcentreerde vorm hebben 
we een festival weten te creëren dat een theatervoorstelling, masterclasses, een recital door 
Thomas Oliemans en Graham Johnson en een literatuurgesprek met Bas Heijne verenigde met de 
halve finales en de finale. Aan de finale namen vier geselecteerde Duo’s deel. De kwaliteit van de 
kandidaten was na voorronden in Zeist, Zürich, ’s-Hertogenbosch en via YouTube van een erg hoog 
niveau. 

 We hebben in 2019 onze samenwerkingen met partners als het Theater aan de Parade, 
philharmonie zuidnederland, Opera Zuid, Sinfonia Rotterdam en het Internationaal Liedfestival Zeist 
geconsolideerd en uitgebreid. Het IVC is een belangrijke schakel in vele culturele evenementen in de 
regio en daarbuiten. IVC 2.0 is verder uitgewerkt door middel van een forum en het uitbreiden van de 
online toegankelijkheid van ons archief aan masterclasses. 

 Door het grote aantal activiteiten dat in 2019 ontplooid werd hebben we een recordaantal 
bezoekers en online views kunnen verwelkomen.

 Het Theater aan de Parade wordt in augustus 2020 voor een aantal jaren gesloten en het IVC is 
hier goed op voorbereid door samenwerkingen met culturele partners.

Wij vertrouwen op een inspirerend 2020 met een groot aantal artistieke hoogtepunten.

Ivan van Kalmthout
’s-Hertogenbosch, maart 2020

1  |  Voorwoord
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 Het IVC verrijkt de klassieke zangkunst met nieuw talent en draagt zo bij aan het behoud van de 
kunstvorm zelf en aan alle kennis daaromtrent voor toekomstige generaties. We spreken over muziek 
vanaf de renaissance tot en met de 21e eeuw die in een spannende vorm ten gehore gebracht wordt 
voor een prominente internationale jury en een enthousiast publiek. Van over de hele wereld komen 
uitzonderlijke zangers naar Noord-Brabant. De beste wint. 

 Het IVC wil een groot en ook nieuw publiek enthousiasmeren voor klassieke zang. Wij willen 
muziekstudenten, liefhebbers van lied en opera, kenners van vocale muziek, pers, medewerkers 
van operagezelschappen, organisatoren van concerten en festivals, docenten en conservatoria, 
opiniemakers, agenten en impresario’s een netwerk bieden (ook virtueel) waar informatie en 
expertise beschikbaar is en kan worden uitgewisseld.

 Zoals omschreven in de statuten van de stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad:
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 heeft de centrale doelstelling gecombineerd met de missie zoals hierboven omschreven, 
samengevat in het beleidsplan 2017-2020.  In dit plan focussen wij ons op de 3 O’s:

2.2 | Missie

2.3 | De 3 O’s

2.1 | Centrale doelstelling

2  |  Doelstelling, Missie en de 3 O’s

 Ontdekken
en presenteren van jong talent  
door internationale voorselecties  
en het concours

 Overdragen
van jong talent aan de professionele 
markt; presentaties aan concertdirecties, 
opera-intendanten, casting directors, 
impresario’s en media - samenwerking 
met culturele partners verschaft 
concoursdeelnemers de mogelijkheid  
om artistieke ervaring op te doen.

 Ontwikkelen
van jonge zangers door aanbieden 
van masterclasses en trainingsweken 
over specialismen, repertoire, 
carrièremogelijkheden en 
toekomstperspectief
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 Zoals reeds in het voorwoord beschreven heeft in de periode 2017 – 2020 het dubbele aantal 
concoursen plaatsgevonden dat voor het Kunstenplan van die periode voorzien was. In 2016 en 2019 
vond een separaat LiedDuo Concours plaats naast de Opera I Oratorium Concoursen van 2017 en 
2018. Voorzien waren 2 concoursen, in 2016 en 2018, waarin alle drie de genres gecombineerd zouden 
worden.

Tot de kernactiviteiten van het IVC rekenen we de volgende onderdelen:

• Concours
• Summer School
• Opera4Kids

In 2019 hebben alle drie deze onderdelen plaatsgevonden. Hieronder volgt per onderdeel 
een omschrijving.

a | 53e Internationaal Vocalisten Concours LiedDuo 
 Theater aan de Parade
 20 – 24 november 2019

 Het succes van het LiedDuo Concours 2016 was een goede reden om voor dit genre voor 
een separaat concours te behouden. De artistieke opzet van het concours is in 2019 gewijzigd. 
Ten eerste vonden er geen voorrondes plaats maar werden op verschillende plaatsen en via 
YouTube direct eerste rondes georganiseerd. In ’s-Hertogenbosch vonden de halve finales 
en de finale plaats. Het festival had dit jaar een festivalkarakter met een gevarieerd aanbod. 
Naast de voornoemde ronden van het concours kon het publiek genieten van:

• Grenze(n)loos
Een theatervoorstelling rondom de vervreemding van het immigrant zijn. Gemaakt en 
uitgevoerd door de naar Nederland geadopteerde Colombiaanse bariton Michael Wilmering, 
de Syrische danser en Emmywinnaar Ahmed Joudeh, de pianiste Kanako Inoue. De 
voorstelling werd geregisseerd door Monique Wagemakers en gechoreografeerd door Peter 
Leung. Dit was de laatste in een reeks van 5 voorstellingen van dit project dat met steun van 
het PBCF tot stand is gekomen.

• Workshop Sylvia Maessen
Het verplichte lied “Oh che tranquillo mar” werd van tekst en uitleg door de componiste 
voorzien. Onze laureate van 2018 Helena Koonings en haar begeleidster Heleen Vegter 
verduidelijkten aan de aanwezige kandidaten met zang en pianospel wat Sylvia Maessen te 
vertellen had. Het IVC streeft als één van de weinige internationale concoursen uitbreiding 
van het repertoire aan hedendaagse muziek na en geeft tweejaarlijks nieuwe muziek in 
commissie die door halve finalisten ten gehore wordt gebracht.

3.1 | Verdubbeling van het aantal concoursen

3.2 | Kernactiviteiten

3  |  Activiteiten 2019
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• Masterclasses
In het kader van de talentonwikkeling waar het IVC beroemd voor is gaven Jard van Nes en 
David Selig en Dame Felicity Lott en Graham Johnson masterclasses aan vier geselecteerde 
Duo’s die niet tot de finale waren doorgedrongen. Deze masterclasses zijn live gestreamd.

• Die schöne Müllerin van Franz Schubert
Thomas Oliemans en Graham Johnson, beide juryleden van het LiedDuo Concours brachten 
een memorabel recital ten gehore in de Pleinzaal.

• Literatuur en Lied met Bas Heijne
Bas Heijne vertelde over zijn liefde voor literatuur en lied. Allereerst zelf en daarna in een 
tweegesprek met Thomas Oliemans. De ochtend werd muzikaal omlijst door een optreden 
van de winnaars van de Prijs van de Vrienden van het IVC Vincent Kusters en Charlie Bo 
Meijering.

 De traditionele opening van het Concours vond plaats in het Bestuurscentrum waar de 
voorzitter van het bestuur van het IVC Roderick van de Mortel, de wethouder van Cultuur 
Mike van der Geld, jurylid Jard van Nes en directeur Ivan van Kalmthout het publiek, de 
kandidaten, gastgezinnen en vrijwilligers van het IVC welkom heetten. Felicity Lott en David 
Selig verzorgden de muzikale omlijsting.

 De eerste ronden vonden dit jaar plaats tijdens het Internationaal Liedfestival in Zeist, 
in de Musikhochschule in Zürich, het Theater aan de Parade en via YouTube. Ook die jury’s 
waren prominent bezet met onder andere Roberta Alexander, Jard van Nes, Charles Spencer, 
Hans Eijsackers en Peter Gijsbertsen.

 Het concours mocht zich verheugen in een grote belangstelling van kandidaten. 
In totaal presenteerden zich 74 Duo’s uit 35 verschillende landen. Een record voor het 
LiedDuo Concours en een bewijs van de internationale roem van het IVC. Gezien dit aantal 
mededingers hadden we veertien Duo’s in de halve finale (we waren van 12 Duo’s uitgegaan). 
Vier van deze veertien Duo’s bereikten de finale. Ema Nikolovska en Michael Sikich ontvingen 
de Eugène Pannebakkerprijs uit handen van de burgemeester van ’s-Hertogenbosch Jack 
Mikkers ten overstaan van een uitverkochte zaal.

De professionele jury bracht een aantal zeer grote namen naar ’s-Hertogenbosch:

• Juryvoorzitter: sopraan Dame Felicity Lott
• Pianist Graham Johnson
• Mezzosopraan Jard van Nes
• Pianist David Selig
• Bariton Thomas Oliemans
• Programmeur van de Kleine Zaal van het Concertgebouw te Amsterdam  
 Miriam Wijzenbeek

Naast deze jury waren er ook zoals altijd de persjury en de jongerenjury.
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Een overzicht van de prijswinnaars:

Eugène Pannebakker LiedDuo Prijs (€ 7.500)
Ema Nikolovska (mezzosopraan, Canada, 1993) & Michael Sikich (piano, VS, 1993)

“Oh che tranquillo mar” Prijs (€ 1.750)
Harriet Burns (sopraan, Groot-Brittannië), 1989) & Ian Tindale (piano, GB, 1990)
Rudolf Jansen Prijs(€ 1.500)
Gary Beecher (piano, Ierland, 1993)

Edwin Rutten & Annett Andriesen Publieksprijs (€ 1.500)
Esther Valentin (mezzosopraan, Duitsland, 1993) & Anastasia Grishutina, Rusland, 1988)

Prijs van de Vrienden van het IVC (€ 2.000)
Vincent Kusters (bariton, Nederland, 1991) & Charlie Bo Meijering (piano, NL, 1987)

Persprijs (€ 1.000)
Esther Valentin (mezzosopraan, Duitsland, 1993) & Anastasia Grishutina, Rusland, 1988)

Junior Jury Prijs € 500)
Esther Valentin (mezzosopraan, Duitsland, 1993) & Anastasia Grishutina, Rusland, 1988)

Winnnaars van de Eugène  
Pannebakkerprijs 2019 
Ema Nikolosksa en  
Michael Sikich
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b | Summer School Belcanto
 Theater aan de Parade
 3 – 7 september 2019

 De 2e O van het IVC staat voor ontwikkelen en door middel van de Summer School 
Belcanto kregen 12 jonge zangers de mogelijkheid om met wereldvermaarde meesters aan 
hun zangtechniek, -stijl en interpretatie te werken.

 Uit het uitgebreide Belcanto-repertoire hebben we de deelnemers de volgende 
keuzemogelijkheden gegeven: tenminste drie solo-aria’s van Gioacchino Rossini, Vincenzo 
Bellini of Gaetano Donizetti. Of aria’s uit vroege operawerken van Giuseppe Verdi: Oberto, 
Un giorno di regno, Nabucco, I Lombardi, Ernani, I due Foscari, Giovanna d’Arco, Alzira, Attila en 
Jérusalem. We hebben de nadruk op de jonge werken van Verdi gelegd, omdat ze onbekender 
zijn en ook omdat Verdi in de loop van zijn carrière steeds vrijer kon worden in zijn 
behandeling van de menselijke stem. 

 De eigenlijke lessen vonden plaats van 3 tot en met 6 september. De cursus was zeer 
intensief. De deelnemers kregen twee sessies van 3 uur per dag. Soms vond de cursus 
in groepen van vier plaats en soms was de masterclass individueel om aan specifieke 
problemen te kunnen werken. Er was in deze cursus zeer expliciete aandacht voor ensembles. 
De cursussen daaromtrent werden door de dirigent onder de masters uitgevoerd.

 Op 6 september vonden de openbare masterclasses plaats die voor de eerste keer live 
gestreamd werden. Het virtuele publiek werd ook uitgenodigd om vragen te stellen aan de 
masters en die werden op hun beurt live beantwoord.

 Op 7 september werd het presentatieconcert gegeven, waarin twee ensembles waren 
opgenomen. In een programma van bijna twee uur konden de kandidaten laten zien wat de 
resultaten van een kleine week hard werk waren. Beiden dagen waren zeer goed bezocht.

 
 
 
 

Summer School Belcanto met Master Raúl Giménez
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De masters van de Summer School:

• Sopraan Nelly Miricioiu (IVC winnares)
• Tenor Raúl Gimenez 
• Dirigent Giuliano Carella

Ook in deze cursus konden we ons beroemen op een zeer goede bezetting van de pianisten:
• Somi Kim
• Hans Eijsackers / Reinild Mees
• Diego Mingolla

 De twaalf deelnemers aan de Summer School waren: Annija Kristiana Adamsone, Thomas 
Coltman, Junlin Ge, Charlotte Houberg, Eleonora Hu, Hanna-Liisa Kirchin, Aleksandra 
Kirsanova, Oleksandra Kuzmina, Gabriel Rollinson, Bekir Serbest,  Marion Vergez-Pascal.

c | Opera4Kids
 Parade – Opera3Daagse
 26 juni 2019

 Mede geïnspireerd door ideeën van het IVC is een nieuw operafestival in ’s-Hertogenbosch 
gecreëerd: de Opera3Daagse. Het IVC heeft daarin in 2019 het Opera4Kids Concert op zich 
genomen. Voorheen was er een familie-onderdeel in het concours opgenomen. Dat is nu een 
aparte voorstelling buiten de concourstijd geworden.

 Het concert kwam tot stand door samenwerking met Sinfonia Rotterdam,  de twee 
amateurkoren uit de regio Vereniging Bossche Opera en Vocaal Ensemble Markant. De 
betrokken artiesten waren de dirigent Conrand van Alphen,  presentator Hakim Traïdia 
(bekend van Sesamstraat) en de IVC laureate Jeannette van Schaik.

 De kinderen op de Parade kregen de mogelijkheid om via Wolfgang Amadeus Mozart, 
Giacomo Puccini en Gioacchino Rossini een eerste indruk van opera te krijgen. Door middel 
van mime onderstreepte Hakim Traïdia de poëzie in de stukken op een manier die de muziek 
voor de jonge toehoorders toegankelijk maakte.

Voor het eerst werden masterclasses live gestreamd
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 Naast de hierboven genoemde kernactiviteiten werkt het IVC mee aan vele concerten in 
de regio en door het hele land. Deze activiteiten staan in nauw verband met onze missie. 
Onder 3.4. wordt uiteengezet wat we hier mee willen bereiken. Ze staan allemaal vermeld in 
de activiteitenlijst. Een aantal activiteiten worden hieronder extra toegelicht:

• Bach op zaterdag
In samenwerking met Stichting Bach Cantates ’s-Hertogenbosch verstevigt het IVC de 
Bachtraditie van de stad door 6 maal per jaar laureaten of aan het IVC gelieerde zangers de 
kans te geven hun oratoriumrepertoire uit te breiden en met het publiek te delen.

• Opera en Brunch
Laureaten van het IVC krijgen vier maal per jaar de kans om een eigen programma samen te 
stellen dat opera en lied verenigt. Deze samenwerking met het Theater aan de Parade is na 
twee seizoenen reeds een traditie geworden.

• Passies
De Passietraditie is van enorme betekenis op het muzikale leven in Nederland. Dit jaar 
vonden evenementen in Heusden, Oosterhout en Wijk bij Duurstede plaats met laureaten 
van het IVC.

• Annett Concert Prize concerten
Dit jaar vonden de eerste concerten vernoemd naar de voormalige directeur van het IVC 
Annett Andriesen plaats in China. Een eerbetoon aan de vruchtbare samenwerking tussen 
het IVC en de universiteit van Ningbo.

3.3 | Overige activiteiten

Het IVC in China met laureaten Nina van Essen en He Wu
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Dame Kiri Te Kanawa en Hans Eijsackers 
Masterclass in het Concertgebouw Amsterdam

3.3 | Overige activiteiten

Een korte beschrijving van datgene wat het IVC nastreeft met de voornoemde activiteiten.

Publiek
 Het volgt uit de doelstellingen en de missie van het IVC dat we een zo groot mogelijk 
publiek met klassieke vocale muziek in aanraking willen brengen. Vandaar dat het IVC 
hecht aan een zo uitgebreid mogelijk scala aan activiteiten. De concoursvorm maakt voor 
velen de kunstvorm toegankelijker dan een reguliere voorstelling of een concert vanwege 
het wedstrijdelement. Masterclasses hebben vaak eenzelfde effect. De verhouding 
master / leerling en de uitleg maakt het proces en het idee achter de kunst voor leken 
begrijpelijker. De leeftijd en relatieve onervarenheid van de kandidaten van zowel concours 
als masterclasses zorgt voor een extra nieuwsgierigheidsbonus. Het IVC is zo laagdrempelig 
mogelijk. Onze entreeprijzen (die extra laag zijn voor studenten en mensen onder de 18) 
mogen nooit een belemmering zijn. We hebben het familieprogramma uit het concours zelf 
naar de Opera3Daagse verplaatst om een groter en ander publiek te kunnen bereiken. Dit 
programma is helemaal gratis – een kenmerk van de Opera3Daagse dat uitstekend aansluit 
bij onze doelen.

Directe omgeving
 Het IVC is nauw verbonden met ’s-Hertogenbosch en de regio er omheen. Dit geldt zowel 
voor de culturele partners als de vrijwilligers en gastgezinnen. Wij ondersteunen waar we 
kunnen initiatieven op het gebied van klassieke vocale muziek. Het is ons doel om een 
belangrijke kwalitatieve input aan deze evenementen te kunnen verlenen. 

Binnen de eigen sector
 We dragen bij aan de doorstroming van jong talent naar het wereldpodium. Degenen 
die met ons in aanraking zijn geweest hebben daarnaast de mogelijkheid hun talent via 
onze partnerschappen te ontwikkelen en met het publiek te delen. Het IVC zorgt door zijn 
opzet en zijn prijsstelling ervoor dat kandidaten die niet over ruime financiële middelen 
beschikken toch aan het concours deel kunnen nemen. 

Maatschappelijk
 Naast het vertrouwd maken van het publiek met klassieke muziek is ons grotere doel de 
kunstvorm en het ambacht voor de volgende generaties te behouden. Vaak wordt de vraag 
gesteld hoe de zangers versterkt worden en de verbazing is groot als blijkt dat geschoolde 
zangers met hun eigen instrument boven een orkest uit kunnen komen en duizenden in de 
zaal kunnen bereiken. Daarnaast komt nog de onuitputtelijke schat aan muziek en tradities 
die behouden blijven door inspanningen van instellingen als het IVC en onze partners. Dit 
motiveert ons om het harde werk voort te zetten.

Jury van de eerste Ronde LiedDuo tijdens  

het Internationaal Liedfestival Zeist.
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3.5 | Speellijst

Titel Voorstelling Lengte Aantal  Aantal Aantal gratis
   keer gespeeld betalende  
    bezoeken 

Kernprogrammering (concours)    
    
Eerste Ronde Internationaal Lied Festival Zeist 03:00:00 2 100 20
Eerste Ronde ‘s-Hertogenbosch 02:30:00 2 90 30
Eerste Ronde Zürich, live jury zonder publiek 03:00:00 3 0 0
YouTube-audities Eerste Ronde 03:00:00 3 0 0
Officiële Opening Bestuurscentrum  01:00:00 1 0 350
Grenze(n)loos 01:00:00 1 110 30
Workshop Sylvia Maessen 01:30:00 1 65 25
Halve Finales 02:00:00 4 600 200
Masterclass Felicity Lott / Graham Johnson 01:30:00 1 245 55
Masterclass Jard van Nes / David Selig 01:30:00 1 260 40
Die schöne Müllerin (Oliemans / Johnson) 01:30:00 1 225 75
Literatuur en Lied (Bas Heijne) 01:00:00 1 75 25
Finale 03:00:00 1 325 75
    
Overige activiteiten    
    
Masterclasses Summer School zonder publiek 02:30:00 10 0 0
Openbare masterclasses Summer School 02:30:00 2 325 175
Presentatieconcert Summer School 02:30:00 1 240 60
    
Oper4Kids tijdens Opera3Daagse 01:00:00 1 0 500
    
Optreden Winterparadijs ‘s-Hertogenbosch 00:30:00 1 0 150
Nieuwjaarsconcerten philharmonie zuidnederland 02:00:00 6 2050 450
Lunchconcert Concertgebouw Amsterdam 00:45:00 1 0 400
Noten op de Noen Helvoirt 01:00:00 1 95 25
Cubusgala Theater aan de Parade  03:00:00 1 590 10
Recital Charvet en Caroubi Willem Twee 01:00:00 1 120 30
Recital Perbost en Eijsackers Schiermonnikoog 01:00:00 1 115 35
Passies Heusden 02:55:00 2 2350 150
Passie Wijk bij Duurstede 02:45:00 2 615 35
Passie Oosterhout 02:50:00 1 625 25
Herdenkingsconcert ‘s-Hertogenbosch 00:50:00 1 0 1200
Herdenkingsconcert Oisterwijk 00:50:00 1 0 1200
Galaconcerten Sinfonia Rotterdam Matthew Newlin 02:00:00 3 2390 410
Open Monumentendag ’s-Hertogenbosch met  
Kelly Poukens en Ernst-Daniël Smid 01:00:00 3 0 300
Concert La Bonne Espérance Stefan Astakhov 02:00:00 1 900 100
Concert Thembinkosi Magagula Sinfonia Rotterdam  
Concertgebouw Amsterdam 02:00:00 1 825 175
Beethoven IX Sinfonia Rotterdam Atrium Den Haag en  
De Doelen Rotterdam 02:00:00 2 2175 325
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6 x Bach op zaterdag ‘s-Hertogenbosch 00:55:00 6 1745 175
Concerten Ningbo (China) Annett Prize 02:30:00 2 1250 250
AVROTROS Spiegelzaal concert Amsterdam 01:00:00 1 125 25
Opera en Brunch Theater aan de Parade 01:00:00 4 330 30
Recital Barnett-Jones en Eijsackers Toonzaal 01:00:00 1 80 20
    
Virtueel bezoek (views)    
Summer School Masterclasses 02:30:00  0 2.457
54e IVC – Halve Finale en Finale LiedDuo 02:00:00  0 16.521

 

   Huidig boekjaar Begroting  Vorig boekjaar 
    (Niet wijzigen) 

Duur in dagen  56 90 49
Aantal activiteiten kernprogrammering  22 40 42
Aantal overige activiteiten  57 80 26
Totaal aantal activiteiten  79 120 68
   
Totaal aantal bezoekers  45230 35000 26075
   
Totaal aantal bezoeken kernprogrammering 
(inclusief views)  19573 12500 15815
Totaal aantal bezoeken overige activiteiten
(inclusief views)  25657 23000 10260
Totaal aantal bezoeken (inclusief views)  45230 35500 26075
Waarvan betaalde bezoeken  19072  9705
Waarvan niet betaalde bezoeken
(inclusief views)  26158 35500 16370

3.5 | Prestatieoverzicht

Cubusgala 2019 met IVC-laureaten Nina van Essen en Michael Wilmering
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4  |  Voortgang IVC 2.0
 Het IVC heeft als eerste zangconcours ter wereld vol ingezet op actuele digitale 
mogelijkheden om haar doelstellingen te realiseren. We waren reeds voorloper in de 
zangwereld op het gebied van streaming maar hebben, met hulp van het BKKC en het Bosch’ 
Cultuurfonds, IVC 2.0 ontwikkeld. In het jaar 2019 hebben de volgende ontwikkelingen 
plaatsgevonden:

•  Online streaming is een extra podium waarmee het IVC de hele wereld bereikt. Tijdens
 de laatste finale in de Pleinzaal met een capaciteit van 400 plaatsen kreeg het IVC online  
 14.000 views van Alaska tot Nieuw-Zeeland. Voor de gestreamde masterclasses waren dat  
 2.500 online views.
•  De gefilmde masterclasses worden geanalyseerd, “opgeknipt” en van hashtags voorzien.  
 Via deze hashtags worden urenlange masterclasses herleid tot korte stukken relevante  
 informatie waar online per thema naar oplossingen voor zangproblemen gezocht kan  
 worden. Het IVC heeft een schat aan materiaal van wereldberoemde zangpedagogen dat  
 zo ontsloten kan worden. 
•  Live online Masterclasses bereiken in één sessie studenten over de hele wereld. Zonder  
 reizen –Iets wat de duurzaamheid van onze activiteiten ten goede komt.
•  De nieuwe online community geeft zangers en geïnteresseerden over de hele wereld nog
 intensiever de mogelijkheid om met elkaar in verbinding te zijn.
•  Een geautomatiseerd inschrijvings- en betalingssysteem – dit is een wezenlijke   
 arbeidsbesparing voor ons kleine team en helpt ons effectiever te zijn in de toekomst.

Het IVC is trots op de voortgang die in het afgelopen jaar geboekt is en zet deze ontwikkeling 
voort met ondersteuning van partners.

 2019 was een succesvol jaar qua bezoekersaantallen. We hebben een zeer groot publiek 
weten te bereiken. De concoursonderdelen werden bijzonder goed verkocht en er waren 
activiteiten (zoals het Cubusgala en de Open Monumentendag) die voorheen niet hebben 
plaatsgevonden. Daarnaast waren er vele samenwerkingen met Sinfonia Rotterdam en de 
Annett Prize Concerten in China. 

 De samenstelling van het publiek vertoont een positieve ontwikkeling. Opera4Kids 
bereikte 500 kinderen, een record voor een familievoorstelling van het IVC en een belangrijke 
bijdrage aan de verjonging van ons publiek. Via Quiet Community Den Bosch hebben we een 
nieuw publiek weten te bereiken dat we voorheen niet bij het IVC gezien hebben.

 Het aantal views van live streams en via ons YouTube kanaal is belangrijk toegenomen.

 Alle drie deze ontwikkelingen passen binnen onze ambities en we hopen deze trend te 
kunnen continueren. 

5  |  Omvang en samenstelling van het publiek
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6  |  Publieksonderzoek en impact

7  |  Stakeholders

Aftersales is niet alleen belangrijk om het publiek na afloop van een concert of het concours 
aan ons te binden. Om te meten wat de culturele/maatschappelijke impact is, doet IVC 
jaarlijks aan publieksonderzoek. Hiervoor werken we samen met het bureau van Hendrik 
Beerda, een organisatie van nationale faam op het gebied van publieksonderzoek. Uit het 
laatste onderzoek is gebleken dat ons publiek:

•  het IVC bovengemiddeld waardeert. Het heeft een sterke binding en de intentie tot
 herhaalbezoek: 89% bezocht IVC eerder; het publiek is dus zeer trouw.
•  zeer hoge scores geeft op de factoren ‘hoge kwaliteit’, ‘internationale klasse’ en ‘prettige  
 sfeer’ en opvallend positieve beoordeling geeft als het gaat om sympathie, uniciteit,   
 dynamiek en degelijkheid.
•  voor 49% met partner komt, en voor 33% alleen komt.
•  voor 49% uit mannen en 51% uit vrouwen bestaat
•  zijn kaartjes koopt via een link in de digitale nieuwsbrief of rechtstreeks via de website.
•  voor een groot gedeelte van buiten de provincie komt (40% in 2019).

Ondersteunende partners
Gemeente ’s-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant (samen met Impulsgelden), Fonds 
Podiumkunsten, City Marketing ’s-Hertogenbosch, Dioraphte, Prins Bernhard Cultuurfonds, 
Wagnergenootschap Nederland, Edwin Rutten Producties, Rudolf H. Schmidtfonds, 
Stichting Herason, Golden Tulip Hotel Central, Story ’s-Hertogenbosch, Swinkels van Hees, 
Eugène Pannebakker Fonds, Van der Linden Fonds, Truus en Gerrit van Riemsdijk Stiftung, 
Het Leye Fonds, Stichting Nelissen-Smit Fonds, SOCH Den Bosch, Hermes Den Bosch, Rotary 
’s-Hertogenbosch, 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, Babel, Fontys Internationaal 
Liedfestival Zeist, Musikhochschule Zürich, CIMCL Lyon, Hogeschool voor de Kunsten / 
Conservatorium, 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

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 van125.000 Euro per 2 jaar uitkomen (uitgaande van een 
realistische overnachtingsprijs van 120 Euro per nacht).
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8  |  SWOT-analyse

Strengths

• Een stabiele, betrouwbare organisatie
 ingebed in het DNA van de  
 Cultuurstad van het Zuiden
• Een sterk (inter)nationaal netwerk
• Een geëngageerd team en bestuur,   
 nieuwe impulsen door nieuwe directie

Opportunities

• Het enige internationale zang-
 concours van Nederland
• Een zeer grote nieuwe markt voor   
 klassieke zang in het Verre Oosten
• Digitale communicatiemiddelen   
 gecombineerd met grotere digitale   
 geletterdheid van de (potentiële)   
 klanten/bezoekers.
• Vergroten van het aantal bezoekers   
 en promoten van de kunstvorm door  
 het afstoffen van het imago van   
 klassieke zangkunst

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

Threats

• Een vergrijzend publiek 
• Afnemende kwaliteit van    
 het internationale muziekonderwijs
• Veranderende prioriteiten bij  
 politieke beslissers

Enkele opmerkingen bij de SWOT-analyse:

Strengths
Door middel van IVC 2.0 hebben we onze digitale activiteiten nu als een sterk punt kunnen 
vermelden en niet meer als een mogelijke weakness zoals voorheen.

Weaknesses
Het ontbreken van opera-organisaties in de directe omgeving vangen we op door intensief 
met andere culturele partners samen te werken. En door de banden met Opera Zuid waar 
mogelijk aan te halen.

Opportunities
De banden met onze partner in China blijven sterk en worden verder aangehaald

Threats
We zetten steeds sterker in op het zoeken naar een nieuw en jonger publiek. We vernoemden 
Opera4Kids en Quiet Community Den Bosch reeds. In de komende jaren evalueren we deze 
strategieën en ontwikkelen we nieuwe ideeën om verder te diversifiëren. Voor Opera4Kids 
in 2020 gaan we een samenwerking met het schoolmuziekproject StaccATO aan om via een 
leertraject kinderen met klassieke vocale muziek in aanraking te brengen. 



Pagina 17 | IVC Jaarverslag & Jaarrekening 2019  | maart 2020 

9  |  Reflecties op het behaalde financiële resultaat

10  |  Evaluatie van de prestaties

 Het IVC sluit 2019 af met een positief resultaat van € 63.821. Dit positieve saldo bestaat uit 
€ 35.000 (dotatie Stichting Vrienden van het IVC) die bestemd is als continuïteitsreserve en € 
28.820 uit deexploitatie 2019 die bestemd is voor de begroting van 2020. In de oneven jaren 
vindt een LiedDuo concours plaats dat kleiner is van omvang dan in de even jaren, wanneer 
het Opera | Oratorium concours wordt gehouden. Het is onderdeel van het beleid van de 
stichting om in de LiedDuo jaren door middel van een positief saldo een bijdrage te leveren 
aan het Opera | Oratorium jaar. Door dit bedrag is het mogelijk de activiteiten in het jaar 
2020 te kunnen bekostigen.

 De liquiditeit van het IVC heeft bij het afsluiten van 2019 een veilige current ratio van 1,48. 
De stichting heeft geen liquiditeitsproblemen.

 De solvabiliteitsratio per 31-12-2019 is 0,35. Er is geen vreemd vermogen aanwezig in de 
Stichting en in 2019 heeft het bestuur en de directie van de stichting haar eigen vermogen 
verhoogd naar een bedrag dat meer speelruimte biedt om onverwachte zaken op te vangen.

Geografische spreiding
 Het IVC is een internationale organisatie met een internationale uitstraling.  De 
kandidaten komen vanuit de hele wereld (35 nationaliteiten in de editie van 2019) en de 
eerste ronden vonden dit jaar ook in het buitenland plaats. Onze activiteiten concentreren 
zich vooral op de stad ’s-Hertogenbosch en de regio daaromheen. De kernactiviteiten 
(Concours, Summer School en Opera4Kids) vonden alle in ’s-Hertogenbosch plaats. In de stad 
en de provincie werden vele concerten gegeven met ondersteuning van het IVC. Buiten de 
regio vond een voorronde plaats in Zeist, verschillende concerten in Rotterdam en Den Haag, 
een optreden in Schiermonnikoog en tot slot concerten in het concertgebouw in Amsterdam. 
Buiten Nederland was er een eerste ronde in Zürich (Zwitserland) en twee concerten in 
China.

Realisering van prestaties
 Het IVC heeft in de afgelopen jaren meer prestaties gerealiseerd dan in sommige 
afspraken met de subsidiegevers afgesproken was. 

EIQ
 De Eigen Inkomsten Quote van het IVC bedroeg voor 2019 50% volgens de 
berekeningsnorm die het FPK hanteert.
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11  | Werkgeverschap, bestuur en bestuurlijke codes
Werkgeverschap en opdrachtgeverschap

Het IVC Team bestond in 2019 uit de volgende personen:

Ivan van Kalmthout  Directeur  0,6 fte
Leonie de Bot  Financieel medewerker  0,5 fte
Ariane Hofman  Directie-assistente  0,5 fte
Edwin Thus  Productieleider  1,0 fte
Rahul Gandolahage  Social Media 0,4 fte

Tia Schutrups Pers en programmaboek  
  (tijdens het concours)

Rosalie van Loon  Teamondersteuning vrijwillig  0,2 fte
Henriëtte Luijten  Teamondersteuning vrijwillig  0,1 fte
Madeleine Kok  Teamondersteuning vrijwillig   0,1 fte
Hans van der Sterren  Backoffice-ontwikkeling vrijwillig  0,2 fte

 Gedurende het concours en een aantal evenementen waren in 2019 daarnaast 21 
vrijwilligers werkzaam. Wij hebben in totaal op de hulp van 25 vrijwillige medewerkers in 
2019 kunnen rekenen. 

 Het IVC is een kleine organisatie en de communicatielijnen zijn kort en direct. Er is een 
wekelijks overleg van het team en er zijn vele informele contactmomenten, ook naast 
vergaderingen. Het verdubbelen van de activiteit heeft zijn weerslag gehad op de belasting 
van de medewerkers en besloten is dat voor het nieuwe kunstenplan 2021-2024 extra 
personeel nodig is om de continuïteit van een jaarlijks concours te waarborgen.

 Het opdrachtgeverschap van de organisatie kenmerkt zich door een collegiale opstelling 
die ondersteunt waar mogelijk. Er worden duidelijke afspraken met onze partners gemaakt 
die wederzijds nageleefd worden. Ook met de partners is regelmatig overleg. Naar aanleiding 
van de nieuwe Fair Practice Code heeft ook reeds overleg met onze collega’s plaatsgevonden.

Team IVC 2019 
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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.

Publiek
 Onze strategie om divers publiek te trekken kent de volgende onderdelen:
•  Kinderen: we bereiken samen met Babel de scholen in de wijken in ’s-Hertogenbosch waar  
 opera en klassieke zang geen onderdeel van de alledaagse ervaring zijn.
•  Jongeren: Publieksverjonging via het CJP en de jongerenjury.
•  Sociaal zwakkere groepen: we verstevigen de samenwerking met Quiet Community
 ’s-Hertogenbosch.

Personeel
 Het IVC heeft een gezonde genderbalans in het personeel. Bij het bestuur is vooruitgang 
geboekt wat diversiteit betreft door het aantrekken van een vrouwelijk bestuurslid en een 
lid van een andere etnische achtergrond. Gender- en etnische overwegingen spelen bij het 
werven van toekomstige nieuwe bestuursleden een belangrijke rol.

Partners
 Onder deze kop scharen we onze componisten, juryleden en de kandidaten. Wij 
streven naar meer gendergelijkheid onder toonkunstenaars en hebben in 2016 en ’18 
voor een vrouwelijke componist gekozen. Onze jury’s vertegenwoordigen altijd een grote 
verscheidenheid in etniciteit, nationaliteit en gender. Een meer diverse groep qua etniciteit en 
nationaliteit dan onze kandidaten is in geen enkel cultuurfestival in Brabant te vinden. Niet 
zonder reden meldde een organisatie als Operafront zich bij het IVC toen niet-blanke zangers 
voor een opera-project gezocht werden.

Bestuur

 In het afgelopen jaar heeft één wijziging plaatsgevonden in het bestuur van het IVC. 
Andrew Makkinga werd benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het FPK en is daarom 
afgetreden als bestuurslid van het IVC. In zijn plaats werd Eugène van de Boom benoemd. De 
huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:

Roderick van de Mortel Voorzitter Burgemeester Vught
Wijnand van Damme Penningmeester ING Bank
Mark Bannenberg Secretaris Advocaat
Eugène van den Boom  Voormalig solist in het Staatsballett  
   van de Wiener Staatsoper, nu   
   werkzaam in IT bij Codarts,   
   Rotterdam
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.
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Code Governance Cultuur

 Het IVC heeft op dit moment een traditie van 66 jaar en is binnen het culturele landschap 
een baken op het gebied van continuïteit. Wij onderschrijven de Code Governance Cultuur  
en volgen 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.

Concert met Thembinkosi Magagula, Matthew Newlin en Sinfonia Rotterdam
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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. 

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

12  | Ontwikkelingen in verband met het Coronavirus

 Het IVC heeft voorzorgsmaatregelen genomen om de negatieve effecten van het 
Coronavirus in te dammen. Vanaf woensdag 11 maart werken alle medewerkers zonder 
contact met andere medewerkers. De vrijwilligers is gevraagd niet naar kantoor te komen. 
Concerten die in samenwerking met onze partners gepland waren tot 6 april 2020 zijn 
afgezegd vanwege het verbod op bijeenkomsten van groepen van meer dan honderd 
mensen.
 
 Op dit moment is de kernactiviteit van het IVC van 2020: het Opera I Oratorium Concours 
niet direct in gevaar, er van uitgaande dat de situatie in november / december 2020 
genormaliseerd is. Wij kunnen indien nodig de voorronden volledig virtueel plaats laten 
vinden. Wel is het mogelijk dat vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen wij met 
minder deelnemers dan gebruikelijk in 2020 moeten rekenen. De omzet van het IVC zal 
vanwege de afzegging van een aantal evenementen voor 2020 mogelijk ook lager uitvallen 
dan voorzien.
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’s-Hertogenbosch, 20 maart 2020 

Was getekend,

R. J. van de Mortel W. E. E. M. van Damme  
Voorzitter Penningmeester  

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
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13  | Jaarrekening 2019
Balans per 31-12-2019 in € na resultaatbestemming     
     

ACTIVA  Huidig boekjaar  Vorig boekjaar

Vaste Activa  8.036    10.198  

I     Immateriële vaste activa  -      -    
II    Materiële vaste activa  8.036    10.198  
III   Financiële vaste activa  -      -    
    
Vlottende Activa  191.692    141.100  

I     Voorraden  -      -    
II    Vorderingen  66.205    72.253  
III   Effecten  -      -    
IV   Liquide middelen  125.487    68.847  
    
TOTAAL ACTIVA  199.728    151.298  
    
    
PASSIVA Huidig boekjaar  Vorig   boekjaar 
    
Eigen Vermogen  70.369    6.549 
 
I.a   Algemene reserve (uit exploitatie, 2018)  -401    -401  
I.b   Algemene reserve (uit exploitatie 2019,  
 bestemd voor 2020)  30.320    -    
I.c   Algemene reserve (uit dotatie - continuiteitsreserve)  35.000    -    
II     Bestemmingsfondsen  5.450    6.950  
    
Kortlopende schulden  129.359    144.749  
    

TOTAAL PASSIVA  199.728    151.298  
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Toelichting op de Balans 2019 in €       
   

VASTE ACTIVA Huidig boekjaar   Vorig boekjaar
   
Vaste Activa

II    Materiële vaste activa    
 Computers, hard- en software   5.961   7.612 
      Overige inventaris   2.075   2.586 

Totaal vaste activa   8.036   10.198 
   
Vlottende Activa   
   
II    Vorderingen   
      Te ontvangen bedragen / Debiteuren   17.290    2.268 
      Overige Vorderingen en Overlopende Activa   32.129    62.074 
      BTW te verhalen    16.786    7.911 

Totaal vorderingen   66.205    72.253 
   
IV Liquide middelen
   
      Kas   -      567 
      Rekening-Courant Van Lanschot Bankiers   70.611    11.689 
      Spaarvrijrekening Van Lanschot Bankiers   51.575    56.026 
      PayPal account   3.301    537 
      Kruisposten   -      28 

Totaal liquide middelen   125.487    68.847 
   
Totaal Vlottende Activa   191.692    141.100 
   
TOTAAL ACTIVA   199.728    151.298 
   
   



   
   
PASSIVA Huidig boekjaar   Vorig   boekjaar
   
Eigen Vermogen
   
I     Algemene reserve     
 Stand 1 januari boekjaar   -401   37.000 
      Continuiteitsreserve (dotatie vrienden stiching)   35.000   -   
      Exploitatieresultaat boekjaar (bestemd voor 2020)   30.320   -37.401 

Totaal algemene reserve  64.919   -401 
   
II   Bestemmingsfonds Prijzengeld IVC  
 Stand 1 januari boekjaar   6.950   6.950 
      Bij: Dotaties prijzen IVC     16.500 
      Af: Resultaatbestemming   1.500   16.500 
Totaal bestemmingsfondsen   5.450   6.950 
   
Totaal eigen vermogen   70.369   6.549 
   
Kortlopende schulden
   
      Nog te betalen crediteuren   35.730   30.654 
      Overlopende passiva   77.114   98.502 
      BTW te verhalen 2017   7.101   -   
      Uit te keren vakantiegelden (vermeerderd met premies)   5.503    8.266 
      Netto salarissen   -     1.250 
      Loonbelasting/Premies Volksverzekeringen   3.911   6.077 

Totaal kortlopende schulden   129.359   144.749 
   

TOTAAL PASSIVA   199.728    151.298 
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Functionele Exploitatierekening 2019 in €      
    

BATEN Huidig boekjaar  Begroting   Vorig   boekjaar
    FPK 19-20
Eigen inkomsten
     
1.     Publieksinkomsten; recettes Nederland   67.411   60.000  66.518 
2.     Sponsorinkomsten   -     75.000  -   
3d.   Bijdragen deelnemers   11.196   30.000  17.702 
3e.   Overige directe inkomsten   8.337    10.000  5.700 

Totaal directe inkomsten   86.944    175.000  89.920 
     
5.     Indirecte inkomsten   6.337    -    -   
     
6a.   Bijdragen particulieren incl. vrienden   137.616    48.150  121.466 
6c.    Bijdragen van private fondsen   100.723    140.900  101.257 

Totaal private middelen   238.339    189.050  222.723 
     
Totaal eigen inkomsten   331.620    364.050  312.643 
     
Subsidies
     
8.      Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten   26.688    50.000  26.000 
9.      Meerjarige subsidie provincie   75.000    70.000  75.000 
10.   Meerjarige subsidie gemeente   182.710    350.000  200.080 
11a. Bijdragen Nederlandse overheden   31.999    -     -   
11d.Bijdragen buitenlandse fondsen   17.487    15.000  16.670 

Totaal subsidies  333.884    485.000  317.750 
     

TOTAAL BATEN   665.504    849.050  630.393 
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LASTEN Huidig boekjaar  Begroting   Vorig   boekjaar
    FPK 19-20   
Beheerlasten
       
1.     Beheerlasten materieel   85.228    163.650  38.246 
2.     Beheerlasten personeel   94.922    120.000  99.616 

Beheerlasten totaal   180.150    283.650  137.862 
     
     
Activiteitslasten        
     
Activiteitslasten materieel      
4a.   Locatiekosten   24.799    45.700  55.014 
4b.   Overige programmakosten   15.892    64.250  71.216 
4c.   Marketing   112.511    98.050  135.868 
4d.   Educatieve activiteiten   23.010    5.100   -   
4e.   Overige materiële activiteitenlasten   1.463    31.900  -   

Activiteitslasten materieel totaal   177.675    245.000  262.098 
     
Activiteitslasten personeel      
5a.   Tijdelijk personeel   6.891    6.500  10.120 
5b.   Uitkoop/Honoraria kernprogrammering podiumkunsten   40.351    91.850  40.496 
5c.   Uitkoop/Honoraria overige programmering  
  podiumkunsten   50.327    -     -   
5d.  Jurykosten   22.461    74.050  69.899 
5e.   Overige activiteitenlasten personeel   123.828    148.000   147.319 

Activiteitslasten personeel totaal   243.858    320.400  267.834 
     
Activiteitslasten totaal   421.533    565.400  529.932 
     

TOTAAL LASTEN    601.683    849.050  667.794 
     

SALDO   63.821    -    -37.401 
     

9a. Baten uit niet-fonds (of OCW)-gesubsidieerde activiteiten  9.000    15.000   16.500 
9b.  Lasten uit niet-fonds (of OCW)-gesubsidieerde activiteiten  9.000    15.000  16.500 
     
TOTAAL BATEN   674.504    864.050   646.893 

TOTAAL LASTEN   610.683    864.050  684.294 

SALDO*   63.821    -    -37.401 

* Dit saldo bestaat uit € 28.820 exploitatieresultaat, bestemd ter financiering van het Opera|Oratorium concours in 2020, en voor €35.000 uit een dotatie van de Stichting Vrienden van het IVC 
dat bestemd is als continuïteitsreserve. In het bedrag van € 28.820 is €1.500 opgenomen inzake besteding vanuit een bestemmingsfonds. 
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  Huidig boekjaar  Begroting   Vorig   boekjaar
    
Fte. vaste dienst  2,1  1,9 2,9
Fte. tijdelijk contract  0  0,4 0,4
Fte. inhuur  0,9  0,1 0,1
Totaal fte. personele bezetting  3                                     2,4                                          3,4
Vrijwilligers: aantal personen  25                                  20
Vrijwilligers: aantal fte.  1                                  0,5                                       0,5

Personele bezetting

14  | Toelichting bij de jaarrekening
1 |    Algemeen

Opmerking
 In de oorspronkelijke planning 2017-2020 was een tweejaarlijkse activiteit voorzien: één 
concours dat elk even jaar plaats zou vinden. Ook in 2019 zijn we van dit plan afgeweken en 
hebben we een LiedDuo Concours gepresenteerd. De jaarcijfers wijken dientengevolge af 
van de opzet van de oorspronkelijke begrotingen. Het verantwoordingsmodel van het Fonds 
Podiumkunsten, aan de hand waarvan dit jaarverslag is opgesteld, heeft echter als eis om de 
oorspronkelijke begrotingen te laten zien in de jaarrekening. In dit jaarverslag ziet u onder 
het kopje ‘begroting’ de optelling van 2019 en 2020.

Algemeen  
 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.

 Het resultaat uit de exploitatie 2019 ad € 63.820 positief, vermeerderd met het 
positieve vermogenssaldo per 31-12-2018 ad € 6.549, waaraan voor een bedrag van € 5.450 
(bestemmingsfonds) toekomstige verplichtingen zijn verbonden - geeft een vermogenssaldo 
per 31-12-2019 van € 70.369. 

 Dit resultaat van € 63.820 is gedeeltelijk een reservering (€ 28.820) voor het duurdere 
Opera I Oratorium Concours volgend jaar. Het IVC functioneert reeds vele jaren met een 
hoger financieel resultaat in het jaar dat er geen Opera |Oratorium concours plaatsvindt. 
In het jaar van het Opera |Oratorium concours wordt deze reservering gebruikt voor de 
exploitatie van dat jaar. Het resultaat is daarnaast bereikt door de dotatie van € 35.000 van 
de Stichting vrienden van het IVC die bestemd is als continuïteitsreserve.
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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 muzikaal gebied. Statutaire vestigingsplaats en -adres: Prins 
Bernhardstraat 8-10, 5211 HE ’s-Hertogenbosch.

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

Continuïteit
 Het bestuur van de Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad heeft vertrouwen in de 
voortgang van de activiteiten gezien de ontwikkelingen die de stichting de voorbije jaren 
heeft doorgemaakt. De sluiting en nieuwbouw van het Theater aan de Parade (waar het IVC 
normalerwijze zijn concours houdt) zullen vanaf september 2020 hun gevolgen hebben voor 
het IVC. Deze gevolgen worden gemitigeerd door tijdige planning en samenwerking met de 
verschillende partners.  
 Het IVC wordt structureel ondersteund door verschillende overheden. Daarnaast hebben 
we relevante inkomsten door bijdragen van geïnstitutionaliseerde geldgevers, particulieren, 
sponsors en overige eigen inkomsten. Dit geeft bestuur en directie van de Stichting het 
volste vertrouwen in de financiële toekomst van de organisatie. Daarnaast heeft de Stichting 
alle beleidsdoelstellingen voor 2019 waargemaakt en weten uit te breiden met een nieuw 
evenement, Opera4Kids.

Verhouding eigen inkomsten / subsidies
 In 2019 waren 50% van de inkomsten van de Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad 
baten die door de Stichting zelf gegenereerd werden.

Verhoudingen beheerlasten en activiteitslasten
 In 2019 waren 29% van de kosten van de Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad 
beheerlasten en 71% activiteitslasten.

2 |   BALANS - Waarderingsgrondslagen voor de balans 

ACTIVA

Materiële vaste activa 
 De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarden, 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 waarden en staan ter vrije 
beschikking.

PASSIVA

Eigen Vermogen

Algemene Reserve 
 Het eigen vermogen omvat de opbouw van de exploitatieresultaten uit het verleden 
vermeerderd met het exploitatieresultaat van het onderhavige boekjaar. De waarde van het 
eigen vermogen is daarmee historisch bepaald. 
Bestuur en Directie van de Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad hebben besloten een 
reserve van € 35.000 te creëren. Doel van deze reserve is de continuïteit van de stichting 
te garanderen, door naast een positief exploitatieresultaat in het Lied Duo jaar om het 
Opera Oratorium jaar mede mee te bekostigen, ook een overige reserve aan te houden 
om met wat meer speelruimte onverwachte veranderingen te kunnen opvangen. Deze 
continuïteitsreserve is ter beschikking gesteld door de Stichting Vrienden van het IVC.

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 de daarvoor 
bestemde bestemmingsfonds. 
De stand ad € 5.450 per 31-12-2019 bedraagt de door Elly Ameling beschikbaar gestelde 
Rudolf Jansen Prijs voor aan het Lied Duo IVC deelnemende pianisten. In 2019 is €1.500 als 
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. 
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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 bijdrage door publiekrechtelijke en privaatrechtelijke fondsen en particulieren en 
subsidiegelden, alles tegen historische prijzen.

Personeelslasten 
 De stichting hanteert geen cao; salarissen en andere vergoedingen voor in dienst 
genomen personeel zijn vastgesteld bij 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 freelance-overeenkomsten.

Overige lasten 
 Lasten wegens huisvesting, publiciteit en marketing, activiteiten, innovatie & 
development en andere organisatielasten worden alle tegen historische kostprijzen 
verantwoord.

Verantwoording  
 Bij de verdeling van de personeelslasten naar de verschillende rubrieken Beheerlasten 
en Activiteitenlasten zijn 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; dit geldt ook voor 
de secretarieel-administratieve functie. De productiefunctie is geheel toegekend aan de 
Activiteitenlasten en de financieel administratieve functie geheel aan de Beheerlasten. Deze 
percentages wijken enigszins af van vorige jaren door verandering in de personele bezetting 
en de daaruit volgende veranderingen in functieverdeling. Hiertoe zijn op basis van ervaring 
de navolgende verdeelsleutels gehanteerd, zowel in de begroting als in de functionele 
exploitatierekening: 

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: 25% ten laste van beheer, 75% ten laste van activiteiten.

De personele bezetting van het kernteam bedroeg in 2019 gemiddeld 3,0 fte met 
uitzondering van inleen van overig projectgebonden personeel en vrijwilligers. 

Baten en lasten uit niet-fonds (of OCW)-gesubsidieerde activiteiten
 De door specifieke fondsen beschikbaar gestelde prijzengelden voor het IVC van 2019 zijn 
hier afzonderlijk verantwoord voor de ontvangen en uitgekeerde gelden, ten opzichte van de 
prijzengelden uit reguliere subsidies en fondswerving.
Voor 2019 zijn deze gelden te specificeren naar
• € 7.500 voor de Pannebakker prijs, beschikbaar gesteld door het Eugène Pannebakker  
 fonds (bijdrage fonds wordt beheerd door Stichting Vrienden van het IVC)
• € 1.500 voor de Publieksprijs, beschikbaar gesteld door Edwin Rutten.
Totaal: € 9.000
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4 |   Toelichting op de cijfers

IVC2.0
 Het driejarige project IVC2.0 (zie paragraaf 4 bestuursverslag) is in de jaarrekening van 
2019 voor ruim € 90.000 aan kosten verantwoord. Kunstloc, de Gemeente ’s-Hertogenbosch, 
het Leye fonds en Dioraphte hebben dit 3 jarige project met bijdragen mogelijk gemaakt.

Uitkoop en honoraria programmering
 Het FPK heeft de norm voor subsidiëring voor festivals voor de kunstenplanperiode 21-24 
veranderd. De basis voor de berekening van het subsidiebedrag wordt nu het bedrag dat voor 
de programmering uitgegeven wordt aan honoraria en uitkoopsommen. Dit is voor 2019 een 
totaal van € 90.678. 
Omdat dit bedrag voorheen niet dezelfde betekenis had voor de organisatie als op dit 
moment, werden in de voorgaande jaren de honoraria voor pianisten, masters (voor 
openbare masterclasses) en de uitkoopsom van het orkest niet in de calculatie meegenomen. 
In vergelijking met de jaarcijfers van de afgelopen 3 jaar lijkt 2019 daarom ten onrechte een 
veel groter bedrag te laten zien. Als we de afgelopen jaren opnieuw berekenen op dezelfde 
manier als 2019 dan ziet dit er als volgt uit:
2019 € 90.678
2018 € 86.732
2017 € 96.531

Educatieve activiteiten
 Bij het evalueren van de huidige resultaten bleek dat in de voorgaande jaren de kosten 
voor educatieve activiteiten niet onder deze noemer in de jaarrekening opgenomen werden. 
Omdat educatie een wezenlijk onderdeel vormt van de missie van het IVC hebben we dit 
jaar voor een andere presentatie van de kosten gekozen om het belang van deze activiteiten 
te benadrukken. Binnen onze educatieve projecten vallen ook honoraria en uitkopen. Die 
hebben wij echter vanwege de FPK-normering 2021-2024 in de categorie 4.b laten staan. De 
kosten voor educatieve activiteiten zijn dus niet nieuw maar anders verantwoord dan in de 
voorgaande jaarrekeningen.



Pagina 33 | IVC Jaarverslag & Jaarrekening 2019  | maart 2020 

’s-Hertogenbosch, 20 maart 2020 

Was getekend,

R. J. van de Mortel W. E. E. M. van Damme  
Voorzitter Penningmeester  

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



 

 

Accountants 

 

 
Aan de directie en het bestuur van 
Stichting 's-Hertogenbosch Muziekstad 

 
   
 
 

 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of 
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.  

Alle diensten worden verricht op basis van een 
overeenkomst van opdracht, gesloten met 
Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing 
zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. 
In deze voorwaarden is een beperking van 
aansprakelijkheid opgenomen. 

 

 
Baker Tilly (Netherlands) N.V. 
Utopialaan 46 / Gebouw C.11 
Postbus 1120 
5200 BD 's-Hertogenbosch 
 
T: +31 (0)73 613 16 86 
 
denbosch@bakertilly.nl 
www.bakertilly.nl 
 
KvK: 24425560 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening  2019 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 

2019 en van het exploitatieresultaat over 2019 in overeenstemming met het verantwoordingsmodel 

Fonds Podiumkunsten 2017-2020.  

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2019;  

2. de winst- en verliesrekening over 2019; 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).   
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel.  

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 op 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 stichting 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 

stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
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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. 

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 stichting;  

- 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 stichting 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 stichting haar continuïteit niet langer kan 

handhaven;   

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; en  
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- 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, 20 maart 2020 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. 
 

 

 
 
Was getekend, 
 

 

drs. M. de Rouw RA  
 
 
 


