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Jaaroverzicht 2014
Doel van de stichting Ciconia Consort is het uitvoeren van klassieke muziek in de breedste zin van het
woord, veelal gepresenteerd in speciaal op doelgroepen gerichte thema- of activiteitenconcerten door
een projectmatig professioneel strijk/kamerorkest, waarmee een breed en ook nieuw concertpubliek zal
worden aangesproken.
Verslag activiteiten in 2014
Algemeen. Het Ciconia Consort werd opgericht in 2012 en is statutair gevestigd in Den Haag.
Doelstelling, profiel, identiteit en visie staan beschreven in statuten en beleidsplan van de stichting. De
stichting is door de belastingdienst als culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling) aangemerkt.
De organisatie van het Ciconia Consort bestond in het jaar 2014 uit drie bestuursleden en drie stafleden
(artistiek leider (tevens dirigent), zakelijk leider en productieleider) aangevuld met enkele vrijwilligers
voor de functies bibliotheek, vriendenbeheer en website. Gewerkt is aan verdere professionalisering van
de organisatie onder andere op gebied van administratie, boekhouding, taakomschrijvingen en
urenspecificaties van de diverse taken.
In het jaar 2014 werden door het Ciconia Consort in totaal zes projecten uitgevoerd en vijftien concerten
gegeven, waarvan vijf concerten buiten de regio Den Haag. Het streven om na de oprichtingsfase van het
orkest naast de eigen serie concerten in de Nieuwe Kerk in Den Haag ook meer concerten te genereren
buiten Den Haag heeft met name in de tweede helft van 2014 geresulteerd in vier optredens in andere
Nederlandse steden.
In 2014 heeft het Ciconia Consort verder gewerkt aan het opbouwen van een eigen publiekskring voor
zijn concerten in Den Haag. Dankzij gerichte acties en een vermelding vanaf het seizoen 2014-2015 in de
jaarbrochure van de Dr. Anton Philipszaal/Lucent Danstheater en op de website alsmede kaartverkoop
via de kassa van de Philipszaal, heeft het orkest veel nieuwe bezoekers weten aan te trekken. Het totaal
laat met 1988 bezoekers in 2014 (exclusief toeschouwers Haags Uit Festival) een stijgende lijn zien in
vergelijking met 2013 waar het orkest 980 bezoekers mocht begroeten.
Een goede marketing, het vergroten van onze publiekskring, bekendheid en concertacquisitie, blijven
speerpunten van ons beleid.
Hoewel het Ciconia Consort tot heden projectmatig werd georganiseerd publiceerde het orkest voor de
seizoenen 2013-2014 en 2014-2015 een eigen jaarbrochure.
Invulling van artistiek beleid
De artistiek leider van de stichting heeft voor het jaar 2014 zes concertprogramma's gemaakt met een
duidelijk onderscheidend artistiek profiel en randprogrammering. De homogeniteit en het artistieke
niveau van het ensemble zijn in 2014 verder gegroeid en mochten rekenen op erkenning van publiek en
deskundigen uit het vak. Het Ciconia Consort heeft zich artistiek op de kaart kunnen zetten en is een
belangrijke speler in het culturele Haagse veld geworden, zo oordeelde ook de gemeente Den Haag. Ook
kon het publiek kennismaken met verschillende musici van het Ciconia Consort die solistisch optraden
met het orkest. Met randprogrammering bij thematisch gekozen concerten wil het Ciconia Consort het
publiek een nieuw concept bieden in de presentatie van zijn concerten, zonder daarbij de klassieke
identiteit te verloochenen. Hierbij zijn passend bij ieder thema cross-overs gemaakt naar bijvoorbeeld
theater (volksvertellingen door muziek- en verteltheater Donderelf in 'Van Kelten, Saksen, Slaven en
Vikingen' – februari 2014), dans (presentatie en projectie van historische filmbeelden in 'Sacre du
printemps' – maart 2014), culinair ('Sachertorte & Apfelstrudel' in samenwerking met de Wiener
Konditorei – oktober 2014) of werd een thema verdiept door een gastspreekster die Theresiënstadt
overleefde, mevrouw Henny Dormits (Jullie hebben de oorlog niet meegemaakt – 4 mei 2014) en uitleg
door componist Jeff Hamburg en musicoloog Bas van Putten bij het programma met promotie van

Nederlandse muziek ('Who's afraid of red, white and blue' in september 2014).
Naast bekend en populair repertoire maakte het publiek ook kennis met zelden uitgevoerd repertoire,
zoals een orgelconcert van Frantisek Xaver Brixi, de Böhmische Hirtenmesse van Jakub Jan Ryba, Studie
voor strijkorkest van Pavel Haas en de Serenade voor strijkers van Mieczysław Karłowicz (Nederlandse
première). Met thematische concerten met zeer divers karakter, wist het Ciconia Consort een publiek
van alle leeftijden en zeer diverse komaf te bereiken. Tien procent van de bezoekers in de Nieuwe Kerk
was jonger dan 27 jaar. Met het aanbieden van educatieve kinderopvang tijdens de concerten weet het
Ciconia Consort de doelgroep ouders met jonge kinderen te bereiken; een groep die normaal gesproken
niet in de gelegenheid is uit te gaan.
Zakelijke invulling
Het Ciconia Consort werkt tot heden met projectbegrotingen en daarbij behorende dekkingsplannen. Bij
de gemeente Den Haag is per project een aanvraag voor ondersteuning ingediend bij Subsidie Culturele
projecten gemeente Den Haag. Tot nu toe zijn wij verheugd dat al onze aanvragen door de gemeente
Den Haag zijn gehonoreerd. Voor structurele subsidies komt het orkest nog niet in aanmerking omdat
het daarvoor te kort bestaat. Wij zijn verheugd dat Stichting Buma Cultuur, VSB-fonds en Gravin van
Bylandt stichting hebben bijgedragen aan ondersteuning van verschillende projecten in 2014.
Wegens problemen met stafbezetting in 2014 heeft een aantal zaken niet die aandacht gekregen die zij
behoefde. Dat betreft met name vriendenwerving, fondswerving en sponsorwerving. De stichting Ciconia
Consort heeft deze zaken vanaf januari 2015 voortvarend opgepakt.
Beloningsbeleid Ciconia Consort
Orkestleden, zakelijk leider, artistiek leider en productieleider ontvangen op projectbasis een kostenvergoeding voor zover het budget van de stichting Ciconia Consort dit toelaat. Alle werkzaamheden van
staf en musici worden gelijk beloond. Bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding.
Plannen nabije toekomst
Speerpunten in het beleid blijven concertacquisitie, fondsenwerving en sponsorwerving, media-aandacht
en publieksuitbreiding. Het Ciconia Consort streeft naar meer concerten per project en wil deze concerten, naast de vaste speellocatie in Den Haag, verspreiden over heel Nederland. Middels het verkrijgen
van meer betaalde concerten en met het vinden van een meer structurele financiële ondersteuning van
de stichting, hoopt het Ciconia Consort een reëlere beloning te kunnen bieden aan musici en staf, zodat
het ensemble in staat is de huidige vaste bezetting van musici vast te houden, waarmee het op een nog
hoger artistiek plan kan komen staan en de zakelijke en organisatorische kant kunnen worden versterkt.

Jaarrekening Stichting Ciconia Consort
Balans per 31 december
Activa
Te ontvangen BTW
Vooruitbetaalde productiekosten
Te ontvangen subsidies
Te ontvangen kaartinkomsten
Te ontvangen van stichting BWE
Te ontvangen rente
Liquide middelen
Totaal Activa
Passiva
Nog te besteden subsidies:
Voor repetitieruimte
Gravin van Bylandt stichting
Fonds voor de Podiumkunsten
Abonnementen
Te betalen productiekosten
Te betalen personeelskosten
Te betalen huur repetitieruimte
Totaal passiva
Vermogen
Resultaat 2012
Resultaat 2013
Resultaat 2014
Resultaat cumulatief

2013
€

2014
€

1.437
2.625
2.900

162
8.648
15.772

3.281
339
4.924
4.114
1.243
303
39.589
53.793

1.312
1.500
18.500
195
3.028

6.035

6.965
15.811
2.485
43.761

9.737

10.032

______

9.156
581
295
10.032

Resultatenrekening
2013

2014

Algemeen
Opbrengsten
Donaties
Vriendenbijdragen
Uitkoopsommen
Interest
Totaal opbrengsten algemeen
Kosten algemeen
Algemene kosten*
Kosten totaal

€

€
597,34
1.585,00
265,00
161,90

118,44
1.600,00
303,05
2.609,24

301,57

Saldo algemeen

2.021,49

1.215,33
301,57

1.215,33

2.307,67

806,16

Projecten
Opbrengsten
Kaartverkoop**
Sponsoring
Fondsen
Projectsubsidie gem. Den Haag
Diverse opbrengsten
Totaal opbrengst projecten

10.464,38
5.000,00
5.500,00
24.000,00
933,44

Kosten
Honoraria - musici
Honoraria - staf en dirigent***
Productie
Reizen
Administratie/kantoorkosten****
Promotie en overige kosten
Totaal kosten projecten

19.698,00
4.950,00
16.902,52
4.078,03
1.867,61
127,63

Saldo projecten
Resultaat

26.396,37
2.555,00
26.400,00
55.240,00
________

45.897,82

110.591,37

50.143,67
15.000,00
36.097,00
7.027,30
2.400,41
434,15
47.623,79

111.102,53

-1.725,97

-511,16

581,70

295,00

* betreft o.a. Haags Uit Festival, vriendenbijeenkomst en jaarbrochure.
** inclusief uitkoopconcerten.
*** In 2013 werd de zakelijk leiding geheel op vrijwilligersbasis uitgevoerd.
**** inclusief administratiekosten verloningsbureau.

Toelichting behorende tot de jaarrekening van de Stichting Ciconia Consort
Algemeen
De Stichting Ciconia Consort is op 19 maart 2012 opgericht.
Voor wat betreft de doelstelling van de stichting wordt verwezen naar het jaaroverzicht.
Het bestuur van de Stichting Ciconia Consort heeft gekozen voor een voorzichtig financieel beleid. Een
kleine reserve wordt noodzakelijk geacht als werkkapitaal en buffer voor tegenvallers.
Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro’s.
Waarderingsgrondslagen
Vorderingen en schulden worden op nominale waarde gewaardeerd, waarbij de vorderingen worden
verminderd met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.
Baten en lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarop deze betrekking hebben, waarbij
verplichtingen die zijn aangegaan en die gerelateerd zijn aan in het verslagjaar ontvangen baten, mede in
aanmerking worden genomen.
Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen
De stichting heeft geen personeel in dienst. Het bestuur ontvangt geen bezoldiging.
Overige gegevens
De stichting heeft geen winstoogmerk. De statuten bevatten geen bijzondere bepalingen omtrent de
bestemming van het saldo van de staat van baten en lasten.
Bestemming resultaat boekjaar
Het bestuur heeft besloten het batig saldo over 2014 ten bedrage van € 295 toe te voegen aan het
vermogen.
Het bestuur,

P.A. van Loenen

G.A. Scholten

E.M. Vergunst

C.J.I.M. van Tilburg
’s Gravenhage, 20 april 2015

Bijlage: Gerealiseerde producties in 2014
Van Kelten, Saksen, Slaven en Vikingen – februari 2014
met muziek- en verteltheater Donderelf
Programma:
Edward Grieg – Holbergsuite opus 40
Mieczysław Karłowicz – Serenade voor strijkers, Opus 2. Nederlandse première!
Leo Weiner – Divertimento No 01 opus 20 "Old Hungarian Dances"
P.I. Tsjaikovski – Strijkersserenade in C
Sacre du Printemps – maart 2014
Programma:
Otto Ketting – Souvernirs du Printemps
Aaron Copland – Appalachian spring
Igor Stravinsky – Apollon musagète
‘Jullie hebben de oorlog niet meegemaakt’ – mei 2014
soliste: Emmy Storms
spreker: Henny Dormits
Programma:
Pavel Haas – Studie voor strijkorkest
Karl Amadeus Hartmann – Concerto Funèbre voor viool en strijkorkest
Belà Bartók – Divertimento voor strijkers
'Who's afraid of red, white and blue'
gastsprekers Jeff Hamburg en Bas van Putten
programma:
Hendrik Andriessen – Variaties en fuga op een thema van Johann Kuhnau
Jeff Hamburg – Schuylkill
Jan van Gilse – Zwei Sätze für Streicher
Otto Ketting – Souvenirs du Printemps
'Sachertorte & Apfelstrudel' oktober 2014
Emmy Storms viool
programma:
Wolfgang A. Mozart – Divertimento in D
Franz Schubert – Rondo voor viool en strijkorkest
Gustav Mahler – Adagiëtto uit vijfde symfonie
Richard Strauss – Intermezzo uit de opera Capriccio
Franz Lehár – Villias uit 'Die Lustige Witwe'
'Boheemse kerst' december 2014
Ellen Zijm accordeon
Jean-Léon Klostermann tenor
Nanco de Vries bas-bariton
Residentie Kamerkoor
programma:
Leoš Janáček – Suite voor strijkers
Frantisek Xaver Brixi – Orgelconcert in D
Joseph Suk – Serenade voor strijkers in Es opus 6
Jakub Jan Ryba – delen uit: Böhmische Hirtenmesse Česká mše vánoční

