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Jaarverslag 2017
Het statutaire doel van de stichting Ciconia Consort luidt: ‘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 strijkorkest, 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 algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI) erkend. Het
bestuur van het Ciconia Consort bestond in het jaar 2017 uit vier leden. De organisatie telt vier
stafleden, te weten de artistiek leider (tevens dirigent), de zakelijk leider, de productieleider en een
medewerker marketing. Voor de functie van bibliothecaris, voor de ondersteuning van de
vriendenkring en voor het verlenen van assistentie bij de concerten en Facebook kunnen wij rekenen
op enkele vrijwilligers.
Het bestuur en de dagelijkse leiding onderschrijven de Governance Code Cultuur. Het bestuur laat
zich leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van het Ciconia Consort.
Elke vorm van belangenverstrengeling wordt vermeden. Het bestuur vergaderde in 2017 4 keer. Bij al
deze vergaderingen was de directie aanwezig.

Rooster van aftreden bestuur Ciconia Consort, 2017
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De heer Kees van Tilburg is in december 2017 afgetreden en heeft het voorzitterschap overgedragen
aan Klaas G. de Vries. Het bestuur, de staf en het orkest zijn hem dankbaar voor de mateloze inzet en
de grote deskundigheid waarmee hij aan de stichting leiding heeft gegeven.
2. Activiteiten in 2017
In het jaar 2017 werden in totaal 22 concerten gegeven en vijf projecten gerealiseerd, waarvan vier
nieuwe projecten en één reprise. Daarnaast debuteerde het Ciconia Consort met een optreden in
het televisieprogramma Podium Witteman NPO2 en werd opgetreden op het Haags Uit Festival
2017. Zeven concerten vonden plaats in Den Haag (Nieuwe Kerk, Centrale Bibliotheek en
Barthkapel). Andere locaties waren Heiloo, Oss (2 maal), Den Bosch, Zutphen (2 maal), Nijmegen,
Amsterdam, Middelburg (3 maal), Utrecht, Emmeloord, Ede, Naarden. In Middelburg werd een
avondoptreden gecombineerd met een middagconcert voor 120 kinderen van de naschoolse opvang.
Nieuwe concertpodia voor het Ciconia Consort in 2017 waren: de Edesche Concertzaal, de Witte
Kerk in Heiloo, Theater 't Voorhuys in Emmeloord en De Vereeniging in Nijmegen.
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In de bijlage 'gerealiseerde projecten' worden de programma's en complete speellijsten
weergegeven.
2.1 Artistieke invulling
Plaats in het veld
Het Ciconia Consort heeft een onderscheidend profiel ten opzichte van andere orkesten en
ensembles door een – al dan niet actuele - thematische programmering, die wordt uitgewerkt met
bijvoorbeeld literaire, culinaire of wetenschappelijke cross-overs. De relevante
randprogrammeringen bieden kader en context aan het muzikaal gebodene. Deze presentatievorm
biedt twee voordelen:
a) het plaatsen van muziek in een relevante context leidt tot beter begrip van soms moeilijk
toegankelijke werken.
b) diversiteit van randprogrammeringen biedt mogelijkheden publiciteitsacties op steeds andere,
ook niet muzikale, doelgroepen te richten en aan het gezelschap te binden.
Doel van het plaatsen van de muziek in een relevante context is om het publiek een extra dimensie
te bieden, kennis mee te geven en uit te dagen in informele sfeer, aandachtig naar muziek te
luisteren.
Het Ciconia Consort speelt in de bezetting van 20 musici met dirigent en is als strijkorkest een in
bezetting gespecialiseerd ensemble. Het orkest voorziet in het middensegment tussen de grote
reguliere beroepsorkesten en de vele bestaande kamermuziekensembles. Waar ensembles die zich
richten op hedendaagse of oude muziek meestal vooral daarin geïnteresseerd publiek trekken, wil
het Ciconia Consort met karakteristieke thematische programma's en breed repertoire (met accent
op de vroegmoderne periode) ook een breed en niet-traditioneel concertpubliek, in contact
brengen met verschillende soorten klassieke muziek.
Het Ciconia Consort kreeg in het gastenboek vele lovende reacties uit het publiek. Daarbij werd met
name de afwisselende en verrassende programmering en het hoge uitvoeringsniveau geroemd.
Artistiek leider Dick van Gasteren stelde vijf concertprogramma’s samen met een eigen artistiek
profiel en een bijzondere randprogrammering. Met deze randprogrammering en diverse cross-overs
bij de thematisch gekozen concerten, realiseert het Ciconia Consort een originele presentatie van zijn
concerten, zonder daarbij de klassieke identiteit te verloochenen. Alle vijf de projecten werden
uitgevoerd in de Nieuwe Kerk te Den Haag, de vaste speellocatie van het Ciconia Consort. Hieronder
volgt een kort inhoudelijk verslag van de vijf projecten.
2.2 Projecten
Tweede Wiener Konditorei. De 'Konditorei-formule', aangekleed met tafeltjes in de concertzaal en
een Weens gebakje, werd eerder door het Ciconia Consort succesvol toegepast in het programma
'Sachertorte & Apfelstrudel'. Dit keer lag het accent op muziekwerken van het Wenen rond 1900, het
fin de Siècle en de entree van de muziek van de Tweede Weense School. Dick van Gasteren
presenteerde het concert en legde dwarsverbanden tussen politiek, kunstgeschiedenis en de
uitgevoerde werken. Deze 'Konditorei-formule' leidt tot een grotere openstelling en acceptatie van
soms als moeilijk ervaren muziek. Vanwege de grote waardering bij het publiek zal deze formule
steeds met wisselende muziekprogramma's en thematische accenten vaker door het orkest worden
toegepast. Twee werken beleefden hun Nederlandse première: de Berceuse van Alphonse
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Diepenbrock en de Zehn Walzer für Streichorchester van Arnold Schönberg. Beide stukken werden
gespeeld in de oorspronkelijke bezetting voor strijkorkest.
Het project Sacre du printemps werd eerder uitgevoerd in 2014. Omdat toen in hetzelfde weekend
de zogenaamde Nucleaire wereldtop in Den Haag werd gehouden, konden slechts weinig mensen
het concert bijwonen. Het balletthema werd geïllustreerd met behulp van een
PowerPointpresentatie van historische foto's en filmfragmenten van première balletuitvoeringen van
Apollon musagète van Stravinsky en Appalachian spring van Aaron Copland.
Met het project Kafkaiaans Couvert werd een bijzondere cross-over naar de wetenschap gemaakt.
Gastspreker Pim Haselager, professor in de neurowetenschap, wist op inspirerende wijze een
verband te leggen tussen de leefomstandigheden van de verschillende componisten en de huidige
bedreigingen van mental privacy en gedachtevrijheid. Op het repertoire stonden werken van
Hartmann, die zichzelf als communist gedurende het bewind van Hitler noodgedwongen afzonderde
van de maatschappij, van Sjostakovitsch, die in ongenade was gevallen onder het bewind van Stalin
en van Pavel Haas, wiens uitgevoerde werk in het werkkamp Theresienstadt werd geschreven, een
paar maanden voor hij in Auschwitz werd vergast. Alle drie de componisten wisten hun persoonlijke
boodschap en identiteit in muziek te verklanken. Van de mogelijkheid om vragen te stellen werd
door het publiek dankbaar gebruik gemaakt. Daardoor ontstond een levendige interactie.
De opzet van het programma Heimwee... was een cross-over naar de literatuur met schrijfster Rosita
Steenbeek. Zij gaf aan de hand van eigen werk en recente ervaringen, bij ieder muziekwerk een
specifieke introductie van het gevoel van heimwee, dat immers in veel vormen voorkomt. Op die
manier ontstond een mooie symbiose tussen woord en muziek. Het verhaal over haar recente
verblijf in diverse vluchtelingenkampen kreeg bij het concert in Amsterdam extra lading door de
aanwezigheid van Syrische vluchtelingen. Het muziekprogramma was zeer afwisselend. Vooral het
opzwepende en melancholische Danzón no. 2 van Arturo Márquez werd door het publiek met veel
enthousiasme ontvangen en als verrassend ervaren.
In het familie-kerstprogramma Russische wintersprookjes was een grote rol toebedeeld aan
zangsolist Marc Pantus. Naast zijn bijdrage als bas-bariton zanger, vertelde Marc Pantus het 'Scroogeachtige' kerstverhaal van Maxim Gorki. Bovendien begeleidde hij de Schilderijententoonstelling van
Moussorgsky met projecties van door hemzelf vervaardigde silhouetten. De creatieve zwart/wit
prenten en silhouetten met karikaturale uitbeeldingen van personen en taferelen riepen dierbare
herinneringen op aan projecties met een toverlantaarn.
2.3 Extra's bij de concerten in de Nieuwe Kerk
Educatieve kinderopvang
Tijdens de concerten in Den Haag werd educatieve kinderopvang aangeboden voor kinderen van 4
t/m 10 jaar. Bij ieder concert werd een programma op maat verzorgd in lijn met het concertthema.
Het kinderprogramma wordt geleid door Félice van der Sande.
Meet and Greet
Na afloop van ieder concert in de Nieuwe Kerk kan het publiek in bar-restaurant Pavlov in gesprek
gaan met musici en dirigent van het Ciconia Consort. Dit treffen wordt aangekleed met een drankje
en hapje in stijl van het thematische concert.
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Diner-concert-arrangement
In 2017 maakten 70 mensen gebruik van het diner-concert-arrangement met een drie-gangenCiconia-keuzemenu in samenwerking met Pavlov.
3. Publiekscijfers
In 2016 maakte Ciconia een grote sprong in de publieksaantallen en in 2017 zijn deze aantallen licht
toegenomen. Bezoekers weten het Ciconia Consort op onze vaste speellocatie De Nieuwe Kerk van
Den Haag steeds beter te vinden. Ondanks een gering aantal bezoekers bij het programma
Kafkaiaans couvert, - een relatief ‘zwaar’ programma in de voor publiekswerving lastige maand juni -,
steeg het aantal bezoekers bij de vijf concerten in de Nieuwe Kerk van 1.086 in 2016 naar 1.111 in
2017; gemiddeld 222 bezoekers per concert. Het kerstconcert in de Nieuwe Kerk in december 2017
was net als in 2016 uitverkocht.
Bij de concerten buiten Den Haag lag het gemiddeld aantal bezoekers per concert lager (139), omdat
het Ciconia Consort op een aantal locaties voor het eerst optrad en nog aan publieksopbouw moet
werken. Bezoekerscijfers in de provincie zijn ook lager dan in de grote steden van de Randstad. Door
grotere bekendheid, betere condities en nauwere samenwerking met de concertzalen, is een stijging
van publieksaantallen in 2018 bij deze concerten te verwachten.
Diversiteit publiek: Door de verschillende thematische concerten, met acties gericht op specifieke
thema-gelieerde doelgroepen, kende het publiek een grote diversiteit.
Speciaal vermelden wij in het jaarverslag de volgende publieksgroepen:
– Vanwege de uitvoering van Printemps van Otto Ketting werd het concert 'Sacre du printemps' in
Den Haag door de Otto Ketting Stichting verkozen voor de officiële presentatie van de stichting.
Daarbij waren vele genodigde prominenten uit de muziekwereld aanwezig.
– Ditzelfde concert leverde een eerste samenwerking op met 'We are public' in Den Haag, hetgeen
veel nieuwe concertbezoekers opleverde.
– In Nijmegen was een groot deel van het Jeugdorkest Corrente bij het concert aanwezig. Het door
dirigent, jeugd en aanwezige begeleiders en ouders enthousiast ontvangen concert, heeft een
stevige band opgeleverd met dit jeugdorkest. Daarmee geeft het Ciconia Consort invulling aan één
van zijn belangrijkste doelstellingen, namelijk om vooral een nieuwe jonge generatie te bereiken en
te inspireren.
– Bij het concert in Amsterdam hebben wij in samenwerking met het COA dertig voornamelijk
Syrische vluchtelingen uit het AZC welkom geheten. Zij hebben zeer aandachtig genoten van de
muziek, maar ook veel meegekregen van de gesproken tekst door Rosita Steenbeek, waardoor het
concert voor hen een extra lading kreeg.
– Bij het kerstconcert in Naarden ontvingen wij 30 klanten van de Voedselbank Naarden-Bussum.
Reacties van vluchtelingen uitgenodigd bij een recent bezoek aan een concert in Utrecht
georganiseerd in samenwerking met Welkom in Utrecht:
"Ik heb heel positieve reacties gekregen! Voor bv drie Eritrese mannen was het voor het eerst dat ze een
klassiek concert bijwoonden. Ze waren onder de indruk van de instrumenten en het noten lezen. De mimespeler vonden ze erg grappig. Maar de uitleg van tevoren hebben ze niet helemaal begrepen dus ze
wisten niet wat de mime-speler nou precies aan het doen was. ;-)
Een man uit een ander Afrikaans land (ben even kwijt welke) heeft enorm genoten en een vriend van hem
met theaterachtergrond was ook zeer blij dit te hebben gezien. Ook een vriendin van hem vond het mooi.
Twee Syrische meiden vonden het ‘really wonderful’.
'Wauw, mijn gevoelens gingen alle kanten op, het was echt prachtig!'
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Mooi was ook dat twee mannen uit Irak en Libië samen met een Spaanse en Venezolaan waren gegaan
(als ‘begeleiders’). Zij hadden een enorme klik, want allemaal liefhebbers van diverse genres muziek (oa
hardrock en jazz!). Achteraf zijn ze nog wat gaan drinken en zijn er vervolgafspraken gemaakt.
Een aantal was ook nog nooit in TivoliVredenburg geweest, dus er zijn nog veel selfies gemaakt bovenin
het gebouw met Utrecht vanuit de hoogte op de achtergrond.
Kortom, een mooie ervaring voor iedereen en ook nog met nieuwe verbanden tussen mensen. Zeer
geslaagd dus!Namens allemaal zeer bedankt! Ik heb twee omhelzingen gekregen als dank en die geef ik
bij deze door aan jou."
Rebecca de Kuijer

Het aantal bereikte kinderen en jongeren tot 27 jaar bij de concerten in 2017 is 301.
Publieksbereik in cijfers:
Totaal bezoekers concerten in Den Haag

1.566

Concertserie Nieuwe Kerk Den Haag

1.111

Concerten overige locaties Den Haag

205

Haags Uit Festival

250

Concerten buiten Den Haag

2.079

Totaal bereik in 2017

3.645

Dit aantal is uiteraard exclusief het bereik van de TV-uitzending van Podium Witteman.
4. Zakelijke resultaten
4.1 Subsidies
Overheidssubsidies:
In november 2016 werd in het kader van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 door
de gemeenteraad van Den Haag bij amendement aan het Ciconia Consort een subsidie toegekend
voor het jaar 2017 en 2018 van €50.000 per jaar.
Naast deze jaarsubsidie heeft het Ciconia Consort via ‘Subsidie Culturele Projecten gemeente Den
Haag’ voor alle vijf projecten een subsidie van in totaal €40.000 ontvangen. Wij zijn verheugd dat al
onze projectaanvragen door de gemeente Den Haag zijn gewaardeerd met buitengewoon positieve
beoordelingen. Helaas zijn de aanvragen 2017 voor productiesubsidie bij het Fonds Podiumkunsten
niet ingewilligd.
4.2 Fondsenwerving:
Het jaar 2017 kende tegenvallende resultaten op het gebied van fondsenwerving. Private fondsen
ondersteunen nadrukkelijk geen reguliere programmeringen, maar uitsluitend bijzondere projecten.
Daarbij wordt door een overvloed van aanvragen gemiddeld 80% van de fondsaanvragen afgewezen
en willen fondsen ook telkens andere gezelschappen ondersteunen. Bij veel fondsen kan slechts
eenmaal per drie jaar een aanvraag worden ingediend.
Wij zijn blij met de ondersteuning van het VSBfonds, K.F.Heinfonds, Lira Fonds, Gravin van Byland
Stichting, Stichting Zabawas en Gilles Hondius Foundation voor hun bijdragen aan onze projecten in
2017. In totaal mochten wij in 2017 € 15.133 ontvangen van deze private fondsen om onze projecten
te kunnen realiseren.
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De Stichting BWE, eigenaar van de Barthkapel, sponsorde het Ciconia Consort door de helft van de
huur van de repetitieruimte te doneren. Van Firma Albersen Verhuur ontvingen wij een
sponsorbijdrage aan het project Kafkaiaans Couvert.
Het Ciconia Consort ontving ook particuliere donaties. Het orkest is steeds op zoek naar een sponsor
die zich aan het orkest wil verbinden.
4.3 Bestedingen
Naast het organiseren en uitvoeren van de projecten heeft het Ciconia Consort gewerkt aan het
toekomstbestendig maken van het ensemble. Dankzij de jaarsubsidie van de gemeente Den Haag is
in 2017 gewerkt aan het versterken van de binding met de stad Den Haag en het verbeteren van de
uitstraling, de zichtbaarheid en marketing van het Ciconia Consort, zie ook § 4.3.
Wij hebben een basis gelegd om de repetitieruimte, de Barthkapel in hartje centrum Den Haag om te
vormen tot cultuurcentrum voor diverse scholen en instanties in de naaste omgeving. Verschillende
basis scholen liggen op loopafstand van de Barthkapel, De Zuidwalschool, Carolusschool en
Prinsehaghe. Op 17 januari 2018 vond een eerste repetitiebezoek plaats van 40 cursisten van 'Taal
aan Zee', dat een laagdrempelig en gedifferentieerd educatief aanbod voor geïsoleerde anderstalige
vrouwen, vluchtelingen, asielzoekers en andere migranten en/of laaggeletterden aanbiedt. Het
Ciconia Consort streeft ernaar bij ieder project een dergelijk repetitiebezoek te verzorgen.
4.4 Marketing
Het Ciconia Consort heeft in 2017 een nieuwe huisstijl kunnen realiseren. Het Ciconia-logo is
gemoderniseerd en de vormgeving van de jaarbrochure 2017-2018, flyers, posters en
programmaboekjes is uitbesteed aan een professioneel designer. Ook de website heeft een nieuw
uiterlijk gekregen. Wij hebben hiermee onze uitstraling en zichtbaarheid willen verbeteren. Dankzij
de jaarsubsidie van de gemeente Den Haag is het mogelijk voor het Ciconia Consort in juni 2018 een
debuut CD op te nemen onder het internationale label Brilliant Classics, die in november 2018 zal
verschijnen. Voor de promotie en verdere groei van het Ciconia Consort is een visitekaartje in de
vorm van een CD noodzakelijk. Een CD kan een betere entree betekenen bij radio, TV, theaters en
concertzalen.
Marketing acties die standaard zijn uitgevoerd zijn: versturen persberichten, verspreiden e-flyer en
aankondigingen via web-cultuuragenda’s zoals klassiekeagenda.nl, dagjeweg.nl, denhaag.com,
Uitburo's, theagenda.nl, 1sterang.nl, uitzinnig.nl, christelijke concertagenda en plaatselijke
uitagenda's.
Voor het entameren van grote marketingacties of het plaatsen van advertenties was weinig budget
beschikbaar. Wel werd geadverteerd via FaceBook, GoogleAdwords, Cultuurwerkt!, lezersacties
werden geplaatst in Den Haag Centraal, Kerk in Den Haag en lokale kranten als Naarder Nieuws. De
activiteit op de FaceBooksite is in 2017 toegenomen dankzij de inspanningen van twee Havoscholieren.
Naast de gebruikelijke marketingacties, is op creatieve wijze geprobeerd gebruik te maken van het
thematische karakter van de projecten, door aanbieden van kortingsacties aan thema-gelieerde
instellingen. Zo liepen er acties via Senia (landelijke organisatie leesclubs, het Italië Magazine, diverse
bibliotheken, boekhandels, de Oostenrijkse Ambassade, diverse balletscholen, de Universiteit
Utrecht en bakkers/konditoreien waarmee wij samenwerkten: De Wiener Konditorei (Den Haag), De
Driekant (Zutphen), Meesterbakker Bliek (Middelburg) en Banketbakkerij Van Velzen (Heiloo).
De belangrijkste marketingpartner is echter de betreffende concertzaal. Die beschikt over een
netwerk van concert/theaterbezoekers en marketingmiddelen om hen te bereiken alsook over
culturele infrastructuur in de stad: brochures, website, nieuwsbrieven, narrowcasting, A0-posters,
maandagenda's, facebook. Het is daarom van groot belang dat het Ciconia Consort volledig kan
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meedraaien en samenwerken met de marketing van de concertzalen. Het aantal concerten op basis
van partage en uitkoop, waarbij het Ciconia Consort in de eigen programmering van de concertzaal is
opgenomen, is ook in 2017 is toegenomen.
5. Beloningsbeleid Ciconia Consort
Bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding. Musici, dirigent en stafleden hebben allen
eenzelfde afgesproken minimum vergoeding per repetitie en concert ontvangen. Indien er hogere
projectopbrengsten waren, kon een hoger concerttarief worden uitbetaald. Voor werkzaamheden
aan personele beheerlasten is aan stafleden geen vergoeding uitbetaald. De lage vergoedingen die
het orkest kan betalen zijn een grote zorg voor het bestuur. Er wordt een (te) zware wissel getrokken
op het enthousiasme en de loyaliteit van musici en stafleden en het is daarom een topprioriteit om
hierin enige verbetering te brengen.
6. Plannen nabije toekomst
Speerpunt in het beleid blijft uiteraard het constant verbeteren van onze thematische formule en
het verhogen van het artistieke niveau. Middelen hiertoe zijn concertacquisitie, fondsenwerving en
sponsorwerving en media-aandacht met als beoogd resultaat publieksuitbreiding.
Het Ciconia Consort zal het aantal concerten per jaar de komende jaren consolideren op minimaal
20. Daarbij gaat veel aandacht uit naar het verbeteren van de financiële en marketing condities bij
alle speellocaties. Het verbreden en uitbreiden van een eigen publiekskring, zowel in Den Haag als op
concertlocaties door het land krijgt grote aandacht. Het verkrijgen van een structurele financiële
ondersteuning is nodig om een reëlere beloning te kunnen bieden aan musici en staf. Dit zal ons in
staat stellen de huidige vaste bezetting van musici vast te houden en de zakelijke en organisatorische
kant te versterken en continueren.
Het bestuur,
's-Gravenhage, 12 april 2018
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Jaarrekening Stichting Ciconia Consort

Balans per 31 december

2017
€

2016
€

Activa
Te ontvangen btw
Vooruitbetaalde kosten
Te ontvangen subsidies, fondsen*
Te ontvangen kaartinkomsten
Overige vorderingen
Liquide middelen

3.045
1.099
3.644
12.095
3.503
19.723

3.871
360
10.000
12.892
1.273
2.154

Totaal activa

43.109

30.550

Vooruitontvangen subsidies
Te betalen personeelskosten
Te betalen overige kosten

2.000
14.086
11.575

1.500
5.683
10.253

Totaal passiva

27.661

17.436

Vermogen ultimo 2016

13.114

13.114

Passiva

Overschot 2017

2.334

Vermogen ultimo 2017

15.448

Resultaat 2012
Resultaat 2013
Resultaat 2014
Resultaat 2015
Resultaat 2016
Resultaat 2017

9.156
581
295
942
2.140
2.334

Resultaat cumulatief

15.448

* Voor 2017 heeft EUR 2.000 betrekking op de subsidieverlening Culturele Projecten 2017-II (ABBA/VL/8102) van de
gemeente Den Haag.
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RESULTATENREKENING 2017
2017

€

Begroot 2017

€

2016

€

BATEN
Directe opbrengsten

50.398

83.461

58.090

Publieksinkomsten

49.898

60.941

56.990

recettes Nieuwe Kerk, Den Haag

21.765

27.990

21.338

partage

6.616

3.926

-

uitkoop

9.145

5.775

15.550

12.372

23.250

20.102

500

22.520

1.100

-

12.520

-

500

10.000

1.100

22.380

85.577

52.346

donaties en vriendenbijdragen

4.885

8.225

4.745

bedrijven

2.362

2.235

2.101

15.133

60.750

45.500

eigen investering

-

14.367

-

diverse opbrengsten

-

-
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Totaal opbrengsten

72.778

169.038

110.436

Subsidies

90.000

121.700

74.400

subsidie gemeente Den Haag

50.000

50.000

subsidie Culturele Projecten Den Haag
2017-I (ABBA/VL/6024)

20.000

20.000

50.000

subsidie Culturele Projecten Den Haag
2017-II (ABBA/VL/8102)

20.000

18.000

-

subsidie overige gemeenten

-

9.200

5.000

Fonds Podiumkunsten productiesubsidie

-

24.500

19.400

162.778

290.738

184.836

recette overige concerten
Sponsorinkomsten
algemeen
projectgebonden
Indirecte opbrengsten

private fondsen

Totaal Baten
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LASTEN
Totaal beheerlasten

7.560

37.205

6.784

Beheerlasten personeel

1.000

22.050

-

-

11.800

-

1.000

9.000

-

-

1.250

-

6.560

15.155

6.784

152.687

253.533

175.957

activiteitenlasten personeel**

83.961

162.213

90.189

(artistiek en zakelijke) leiding, dirigent en
productie

11.585

41.913

12.666

3.571

9.900

2.675

musici

59.905

102.100

67.098

solisten

8.648

6.300

7.750

252

2.000

-

Activiteitenlasten materieel

68.926

91.320

85.768

zaalhuren, theatertoeslagen (kassa en
catering publiek), techniekkosten,
aankleding, podiumhuur, etc.

30.968

43.194

45.775

licenties huur bladmuziek en
auteursrechten Buma

16.144

18.456

15.858

reiskosten

8.070

9.950

9.556

zaalhuur repetities

5.139

4.470

4.318

kinderprogramma en meet and greet

1.001

1.250

1.294

marketingkosten

7.604

14.000

8.967

160.447

290.738

182.741

3

-

46

2.334

0

2.140

(artistiek en zakelijke) leiding
marketing en design
overig
Beheerlasten materieel
Totaal activiteitenlasten

marketing en design

overig

Totaal lasten
saldo rente-baten
Exploitatieresultaat

** In zowel 2016 en 2017 hebben musici en stafleden geïnvesteerd in het Ciconia Consort door niet uitbetaalde
honoraria, uitsluitend het overeengekomen minimumbedrag is ontvangen. Deze investering bedraagt over 2017 €
90.210
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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.
Een ANBI stichting heeft een bedrag van EUR 2.500 geschonken met specifieke besteding, namelijk
voor het waarborgen dat voor elk project de stafleden het minimumbedrag betaald krijgen.
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.
Totaal vermogen
Een stichting heeft een bedrag van EUR 2.500 gegeven met specifieke besteding, namelijk voor het
waarborgen dat voor elk project de stafleden het minimumbedrag betaald krijgen. Dit bedrag kan
met instemming van de gemeente Den Haag worden toegevoegd aan een Bestemmingsfonds.
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
Na voeging van €2.500 aan het Bestemmingsfonds, blijft over 2017 een negatief saldo van €166 over.
Het bestuur heeft besloten om dit saldo te onttrekken aan het vrij besteedbaar vermogen.
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Bijlage: Gerealiseerde producties in 2017
project: Tweede Wiener Konditorei
solisten: Lilian Farahani, Nikki Treurniet sopraan
zaterdag 4 februari 2017 | Theater Hanzehof Zutphen
zondag 12 februari 2017 | De Nieuwe Kerk Den Haag
dinsdag 7 maart 2017 | Zeeuwse Concertzaal Middelburg, 2 concerten
zondag 12 maart 2017 | Witte Kerk Heiloo
programma:
Hans Rott – symfonie in As voor strijkorkest
Gustav Mahler – adagietto uit vijfde symfonie
Alban Berg – Die Nachtigall voor sopraan en strijkers
Franz Schreker – Intermezzo en Scherzo
Alphonse Diepenbrock – Berceuse
Anton Webern – Langsamer Satz
Arnold Schönberg – Zehn Walzer für Streichorchester
project: Sacre du printemps
Donderdag 30 maart 2017 | Theater De Lievekamp Oss
Zaterdag 22 april 2017 | De Nieuwe Kerk Den Haag
Zondag 23 april 2017 | Willem Twee (De Toonzaal) Den Bosch
Programma:
Igor Stravinsky – Apollon musagète
Aaron Copland – Appalachian spring
Otto Ketting – Souvenirs du Printemps
project: Kafkaiaans Couvert
spreker: filosoof Pim Haselager
Donderdag 8 juni 2017 | Barthkapel Den Haag, buurtconcert
Vrijdag 9 juni 2017 | Hertz-TivoliVredenburg | Utrecht
Zaterdag 10 juni 2017 | De Nieuwe Kerk | Den Haag
programma:
Alexander Glazunov – Thema en variaties voor strijkorkest op. 97
Karl Amadeus Hartmann – Symfonie no 4 voor strijkorkest
Pavel Haas – Studie voor strijkorkest
Dimitri Sjostakovitsch - Kammersymfonie op 110a
project: Heimwee...
spreker: Rosita Steenbeek
zondag 24 september 2017 | TV-optreden Podium Witteman
vrijdag 29 september 2017 | De Lievekamp Oss
zondag 1 oktober 2017| Buitensociëteit Hanzehof, Zutphen
Zondag 8 oktober 2017| De Nieuwe Kerk, Den Haag
Dinsdag 10 oktober 2017 | Kleine Zaal De Vereeniging, Nijmegen
zaterdag 14 oktober 2017 | Kleine Zaal Het Concertgebouw Amsterdam
zondag 15 oktober 2017 | Theater 't Voorhuys Emmeloord
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programma:
Luigi Boccherini - La musica notturna delle strade di Madrid
Ottorino Respighi - Antiche danze et arie per liuto, Suite No.3
Arturo Marquez - Danzon no. 2
Pjotr Iljitsj Tjaikovsky - Souvenir de Florence
Charlie Chaplin - 'Smile' uit Modern Times
project: Russische wintersprookjes
solist: Marc Pantus, bas-bariton en verteller
Donderdag 30 november 2017 | Centrale Bibliotheek Den Haag
Vrijdag 1 december 2017 | Edesche Concertzaal Ede
Zaterdag 16 december 2017 | Nieuwe Kerk Den Haag
Zondag 17 december 2017 | Zeeuwse Concertzaal, Middelburg
Donderdag 21 december 2017 | Grote Kerk Naarden
Programma:
Alexander Glazunov – Thema en variaties
Pjotr Iljitsj Tjaikovsky – Strijkersserenade in C
Sergei Rachmaninov – uit Aleko: 'Ves Tabor Spit'
Dmitri Sjostakovitsch – 'O Delvig' uit symfonie nr 14
Modest Moussorgsky – Schilderijententoonstelling
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