Stichting Ciconia Consort
Jaarbericht 2016

Inhoudsopgave:
•

jaarverslag 2016

•

jaarrekening 2016

•

toelichting jaarrekening

•

gerealiseerde producties 2016

Jaarverslag 2016
Het statutaire 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.
1. 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 2016 uit vier bestuursleden en vier stafleden; artistiek leider
(tevens dirigent), zakelijk leider, productieleider en medewerker marketing. Voor de functie
bibliothecaris, de vriendenkring en assistentie bij de concerten kunnen wij rekenen op enkele
vrijwilligers.
2. Activiteiten 2016. Gerealiseerde concerten
In het jaar 2016 werden 23 concerten gegeven, tegenover 15 concerten in 2015, een toename van 53%.
Dit geeft enigszins een vertekend beeld, aangezien in januari 2016 een herneming met 3 concerten
plaatsvond van een project uit oktober 2015.
In 2016 werden vijf nieuwe projecten gerealiseerd. Daarnaast werd een bedrijfsdinerconcert in de Beurs
van Berlage gegeven, een begeleiding van een examen orkestdirectie op het Koninklijk Conservatorium
verzorgd en werd opgetreden op het Haags Uit Festival 2016.
Speerpunten in het beleid waren het uitbreiden van het aantal concerten buiten Den Haag en het
vergroten van het publieksbereik. Nadat het Ciconia Consort zich in de eerste seizoenen in Den Haag
artistiek op de kaart heeft kunnen zetten, heeft het in 2016 het aantal concerten buiten Den Haag fors
kunnen uitbreiden van 6 naar 15. Hiermee heeft het Ciconia Consort definitief zijn vleugels uitgeslagen.
Het orkest debuteerde op de grote podia als TivoliVredenburg Utrecht en Het Concertgebouw
Amsterdam. Nieuwe concertpodia in de provincies voor het Ciconia Consort waren: De Lievekamp in Oss,
Odeon in Zwolle, Zeeuwse Concertzaal in Middelburg, Muziekgebouw Eindhoven en de Grote Kerk in
Enschede. Op al deze nieuwe concertlocaties werd de concertzaal zelf door het Ciconia Consort gehuurd.
Na enthousiaste ontvangst door zaaldirecties wordt het Ciconia Consort in 2017 op diverse speellocaties
gecontracteerd tegen gunstigere financiële voorwaarden zoals partage en uitkoop. In 2016 werden 3
concerten op uitkoopbasis gegeven. Eén concert werd gegeven aan kinderen van de Buitenschoolse
Opvang in Haarlem en één schoolconcert op de Oosterleeschool in Den Haag Moerwijk.
In de bijlage 'gerealiseerde projecten' worden de complete programma's en speellijsten weergegeven.
3. Publiekscijfers
Op onze vaste speellocatie De Nieuwe Kerk van Den Haag weten bezoekers het Ciconia Consort steeds
beter te vinden. Bij de vijf concerten in De Nieuwe Kerk steeg het aantal bezoekers van 889 in 2015 naar
1.086 in 2016; dat is van gemiddeld 178 bezoekers naar gemiddeld 217 bezoekers per concert. Vooral bij
de concerten in oktober en december 2016 was een spectaculaire toename van het aantal bezoekers te
zien. Bij het kerstconcert op 16 december was de Nieuwe Kerk geheel uitverkocht. Bij de concerten
buiten Den Haag ligt het gemiddeld aantal bezoekers per concert lager (131), omdat het Ciconia Consort
op veel locaties voor het eerst optrad en nog aan publieksopbouw moet werken. Door betere condities
en nauwere samenwerking met de concertzalen is een stijging van publieksaantallen in 2017 en 2018 bij
deze concerten te verwachten.
In totaal mocht het Ciconia Consort in 2016 3.622 bezoekers ontvangen. Een significante stijging ten

opzichte van het jaar 2015 waar 2.147 bezoekers werden bereikt.
Bezoekers Nieuwe Kerk: 1.086
Aantal bezoekers overige concerten Den Haag, incl. optreden Haags Uit Festival: 580
Aantal bezoekers concerten buiten Den Haag: 1.956
Totaal aantal bezoekers in 2016: 3.622
4. Artistiek beleid
De homogeniteit en het artistieke niveau van het ensemble zijn in 2016 verder gegroeid. Het Ciconia
Consort mocht vele lovende reacties uit het publiek (in het gastenboek) ontvangen over een
afwisselende, verrassende programmakeuze en een hoog artistiek uitvoeringsniveau.
Artistiek leider Dick van Gasteren heeft vijf bijzondere concertprogramma's gemaakt met een duidelijk
onderscheidend artistiek profiel en randprogrammering. Met randprogrammering en diverse cross-overs
bij thematisch gekozen concerten biedt het Ciconia Consort het publiek een origineel concept in de
presentatie van zijn concerten, zonder daarbij de klassieke identiteit te verloochenen.
Het programma 'Aufforderung zum Tanz' stond in het teken van de dans. Danser en musicoloog Martin
Bijkerk vertelde op buitengewoon pakkende, amusante en leerzame wijze over de functie en
ontwikkeling van ballet/dans in de kunst en in de maatschappij.
In 'De Oriënt-Express', een programma waarbij de route van de legendarische treinreis imaginair werd
gevolgd, van Londen naar Constantinopel, schetste treinhistoricus en schrijver Guus Veenendaal een
beeld van de treinreizigers van de Oriënt-Express, de problemen die zij ondervonden, de luxe bediening,
het type mensen dat de reis maakte.
Bij het Franse programma 'Autoroute du soleil' kon het publiek heerlijke Franse wijnen proeven. Ook
kreeg het publiek voor het eerst sinds lange tijd de kans het orgel van de Nieuwe Kerk te beluisteren met
een uitvoering van het Concert voor orgel, pauken en strijkorkest van Francis Poulenc. Het niet geschikt
en speelbaar geachte orgel van De Nieuwe Kerk zal nu in het seizoen 2017-2018 meedraaien in de
orgelserie Haags Orgel Contact.
'The American Dream' was een Amerikaans programma in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen
met als gastspreker Maarten van Rossem. Hij belichtte elk concert andere facetten van de Amerikaanse
samenleving, de (verloren gegane) American Dream, de historie van presidentskandidaten van Amerika,
de politieke achtervolgingsacties van vermeende communisten als Bernstein en Copland. Informatie die
de muziek in een politiek tijdsbeeld plaatste.
Het Oostenrijks kerstprogramma 'Salzburger Advent' werd uitgevoerd in samenwerking met het
Nationaal Gemengd Jeugdkoor, waarbij dirigent Dick van Gasteren de nauwe banden tussen Oostenrijkse
Alpenländischer volksmuziek en kunstmuziek belichtte.
Diverse Nederlandse premières stonden op het programma: Partita in C voor mondharp en orkest van
Johann Heinrich Hörmann, Sur les flots lointains van Charles Koechlin, Gondol Şarkısı van de 32ste sultan
Abdülaziz Han.
5. Zakelijke invulling
Het Ciconia Consort werkt 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. Wij zijn verheugd dat al onze aanvragen door de gemeente Den Haag zijn
gehonoreerd met buitengewoon positieve beoordelingen. Ook ontvingen wij in 2016 subsidie van de
gemeente Haarlem. Het landelijke Fonds Podiumkunsten ondersteunde het project 'De Oriënt-Express'.
In november 2016 werd in de gemeenteraad van Den Haag een amendement aangenomen, waarin aan
het Ciconia Consort een incidentele subsidie werd toegekend voor het jaar 2017 en 2018 van €50.000
per jaar.

Wij danken het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB-fonds, Janivo Stichting, Normafonds, Het Kersjesfonds,
K.F.Heinfonds, Gravin van Byland Stichting, Stichting Zabawas, Van den Berch van Heemstede Stichting
en Gilles Hondius Foundation voor hun bijdragen aan onze projecten. In totaal mochten wij in 2016
€ 45.500 ontvangen van deze private fondsen om onze projecten te kunnen realiseren.
Jaarlijks brengt Ciconia Consort een eigen seizoensbrochure uit. Voor het entameren van grote
marketingacties of plaatsen van advertenties was weinig budget beschikbaar. Naast de gebruikelijke
marketingacties als flyers/posters, e-flyers, persberichten, cultuurwebagenda's et cetera is op creatieve
wijze geprobeerd gebruik te maken van het thematische karakter van de projecten, door aanbieden van
kortingsacties aan thema-gelieerde instellingen (bijvoorbeeld balletscholen, Mozartverenigingen,
wijnhandelaren waarmee wij samenwerkten, Amerikaanse en Franse instituten, alumniverenigingen
Universiteiten, Home Academy). Begonnen is in 2016 met facebook advertenties. Ook werd tweemaal
een kortingsactie aangeboden aan Bedrijfs Cultureel Abonnement. De belangrijkste marketingpartner is
de betreffende concertzaal, waarmee relaties worden opgebouwd.
Door haar thematische concerten met zeer divers karakter, wist het Ciconia Consort een publiek van alle
leeftijden en van zeer diverse komaf te bereiken. De muzikaal educatieve kinderopvang tijdens de
concerten in de Nieuwe Kerk van Den Haag is succesvol te noemen. Steeds meer ouders met jonge
kinderen weten de weg naar deze concerten te vinden.
Bij enkele concerten in 2016 werden vrijkaarten verstrekt aan vluchtelingen en Voedselbank.
6. Beloningsbeleid Ciconia Consort
Stafleden ontvangen op projectbasis een kostenvergoeding voor zover het budget van de stichting
Ciconia Consort dit toelaat. Bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding. Musici hebben een
afgesproken minimum vergoeding per repetitie en concert ontvangen. Daar waar meer
projectopbrengsten waren, kon een hoger concerttarief worden uitbetaald.
7. Plannen nabije toekomst
Speerpunt in het beleid blijft uiteraard het handhaven en verbeteren van onze thematische formule en
het artistieke niveau. Middelen hiertoe zijn concertacquisitie, fondsenwerving en sponsorwerving,
media-aandacht met als beoogd resultaat publieksuitbreiding. Het Ciconia Consort zal het aantal
concerten per jaar de komende jaren consolideren op minimaal 20, zal werken aan verbeteren van de
financiële en marketing condities met alle speellocaties en zal verder bouwen aan uitbreiding van een
eigen publiekskring, zowel in Den Haag als op concertlocaties door het land. Door het verkrijgen van
meer betaalde concerten en met het vinden van een meer structurele financiële ondersteuning van de
stichting, wil het Ciconia Consort een reëlere beloning kunnen bieden aan musici en staf. Dit zal ons in
staat stellen de huidige vaste bezetting van musici vast te houden, waarmee het ensemble op een nog
hoger artistiek plan kan komen te staan en de zakelijke en organisatorische kant kunnen worden
versterkt.
Het bestuur,

's-Gravenhage, 24 april 2017

Jaarrekening Stichting Ciconia Consort
Balans per 31 december

2016
€

2015
€

Activa
Te ontvangen btw
Vooruitbetaalde productiekosten
Te ontvangen subsidies, fondsen
Te ontvangen kaartinkomsten
Overige vorderingen
Te ontvangen rente
Liquide middelen

3.871
360
10.000
12.892
1.227
46
2.154

2.859
258
15.250
11.256
690
137
27.118

Totaal activa

30.550

57.568

Vooruitontvangen subsidies
Te betalen personeelskosten
Te betalen overige kosten

1.500
5.683
10.253

25.500
11.828
9.266

Totaal passiva

17.436

46.594

Vermogen ultimo 2015
Overschot 2016
Vermogen ultimo 2016

10.974
2.140
13.114

10.974

Passiva

Resultaat 2012
Resultaat 2013
Resultaat 2014
Resultaat 2015
Resultaat 2016
Resultaat cumulatief

9.156
581
295
942
2.140
______
13.114

Resultatenrekening

2016

2015

€

€

Algemeen
Opbrengsten
Donaties en vriendenbijdragen
Interest
Diverse opbrengsten

4.745
46
9

Totaal opbrengsten algemeen

1.840
137
300
4.800

2.277

Kosten algemeen
Algemene kosten*

4.091

Totaal algemene kosten
Saldo algemeen

1.266
4.091

1.266

709

1.011

Projecten
Opbrengsten
Kaartverkoop + uitkoop
Sponsoring
Fondsen
Subsidie Gemeente Den Haag
Subsidie Fonds Podiumkunsten
Subsidies overige gemeenten

56.990
3.192
45.500
50.000
19.400
5.000

Totaal opbrengst projecten

24.503
3.450
14.250
47.200
18.500
3.000
180.082

110.903

Kosten
Personeelslasten staf, dirigent**
Personeelslasten musici en solisten***
Productiekosten
Reiskosten
Administratie- en kantoorkosten
Promotie- en overige kosten****

Totaal kosten projecten

15.341
74.848
67.246
9.556
2.693
8.967

4.092
53.507
41.061
6.644
2.262
3.406
178.651

110.972

Saldo projecten

1.431

-69

Resultaat

2.140

942

* Onder algemene kosten vallen o.a. kosten aanschaf banners, vriendenbijeenkomst en algemene kantoorkosten.
** In zowel 2015 als 2016 hebben stafleden veel werkzaamheden op vrijwilligersbasis uitgevoerd.

Bijlage: Gerealiseerde producties in 2016
project: 'Hooggetalenteerd bezoek', 250 jaar Mozart in de lage landen
solisten: Ton Feil acteur, Lilian Farahani sopraan, Nikola Meeuwsen pianoforte, Peiting Xue pianoforte
donderdag 14 januari 2016 | Janskerk in Haarlem
vrijdag 15 januari 2016 | TivoliVredenburg in Utrecht
programma:
Pianoconcerten KV 107 nr 1 en nr 3
Concertaria’s KV 78 en KV 79
Symfonie nr. 4 in D, KV 19
Symfonie nummer 25 in g klein
Concert voor twee piano’s in Es groot
Delen uit: Galimathias Musicum
project: 'Aufforderung zum Tanz'
Sandrine Chatron harp
Martin Bijkerk spreker/danser
Zondag 31 januari 2016 | Nieuwe Kerk in Den Haag
Zaterdag 6 februari 2016 | Geertekerk in Utrecht
Programma:
Rob Zuidam – G-string mambo
Claude Debussy – Danse sacrée et danse profane
Ástor Piazzolla – Tango Ballet
Benjamin Britten – Variations on a theme of Frank Bridge
project: 'De Oriënt-Express'
Guus Veenendaal spreker/ Anna Sophie Torn viool
Vrijdag 1 april 2016 | Den Haag, Oosterleeschool
Zaterdag 2 april 2016 | Zeeuwse Concertzaal in Middelburg
Zondag 3 april 2016 | Nieuwe Kerk in Den Haag
Donderdag 7 april 2016 | Hemminkzaal Odeon in Zwolle
Zondag 10 april 2016 | Theater De Lievekamp in Oss
programma:
Edward Elgar – Strijkersserenade
Jaques Castérède – Sinfonia per archi
Hans Rott – Symfonie voor strijkorkest
Léo Weiner – divertimento nr. 1 opus 20
Sultan Abdülaziz Han – Gondol Şarkısı Nederlandse première
Emre Aracı – 'Bosphorus by Moonlight' voor viool en strijkers
project: 'Autoroute du soleil'
solist: Bert Mooiman orgel/ soliste: Sandrine Chatron harp
Zaterdag 4 juni 2016 | Nieuwe Kerk in Den Haag
Zondag 5 juni 2016 | Grote Kerk in Enschede
Zaterdag 11 juni 2016 | Ruïnekerk in Bergen (NH)

programma:
Arthur Honegger – Hymne pour Dixtuor à cordes
Charles Koechlin – Sur les flots lointains Nederlandse première
Francis Poulenc – Concert voor orgel, pauken en strijkorkest in g klein
Claudes Debussy - Danse sacrée et danse profane
Camille Saint-Saëns – Sarabande opus 93
Arthur Honegger – Symfonie à cordes nr 2
Begeleiding eindexamen orkestdirectie Koninklijk Conservatorium
Vrijdag 1 juli 2016 | Schönbergzaal in Den Haag,
werken van Stravinsky, Barber en Copland
Bedrijfs diner/concert
Zaterdag 9 juli 2016 | Beurs van Berlage Amsterdam
Lavinia Meijer harp
project: 'The American Dream'
Gastspreker: Maarten van Rossem
Dinsdag 27 september 2016 | Kleine Zaal Het Concertgebouw Amsterdam
Dinsdag 4 oktober 2016 | Muziekgebouw Eindhoven
Zondag 9 oktober 2016 | Nieuwe Kerk in Den Haag
Woensdag 2 november 2016 | Hertz TivoliVredenburg Utrecht
Programma:
Arthur Foote: Suite voor strijkorkest opus 63
Samuel Barber: Adagio for strings
Aaron Copland: Hoedown from rodeo for string orchestra
George Antheil: Serenade for String Orchestra No.1
John Adams: Shaker loops
Leonard Bernstein: One Hand, One Heart
project: 'Salzburger Advent'
met het Nationaal Gemengd Jeugdkoor
solist: Danibal mondharp
Donderdag 8 december 2016 | lunchconcert Centrale Bibliotheek Den Haag
Vrijdag 9 december 2016 | Grote Kerk in Naarden
Vrijdag 16 december 2016 | Grote Kerk in Maassluis
Zondag 18 december 2016 | Nieuwe Kerk in Den Haag
Programma:
Wolfgang Amadeus Mozart – Serenade in G, KV 525 ('Eine kleine Nachtmusik')
Johann Heinrich Hörmann – Partita in C voor mondharp en orkest
Richard Strauss – Intermezzo, sextett uit Capriccio
Anette Thoma – Deutsche Bauernmesse (traditioneel 'Dreigesang')
Wolfgang Amadeus Mozart – Uit Die Zauberflöte:
-Seid uns zum zweiten Mal wilkommen (Drei Knaben Terzett)
-Zum Ziele führt dich diese Bahn (Drei Knaben Terzett)
Max Reger – Weihnachten
Anton Diabelli – Missa Pastorale in F opus 147

