Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Ciconia Consort

Nummer Kamer van
Koophandel

5 4 9 1 7 0 2 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Brouwersgracht 2k

Telefoonnummer

0 6 2 9 1 4 2 5 8 2

E-mailadres

info@ciconiaconsort.nl

Website (*)

www.ciconiaconsort.nl

RSIN (**)

8 5 1 4 9 0 5 5 4

Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Podiumkunsten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

4

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

5

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

dhr K.G. de Vries

Secretaris

dhr T. Ensink

Penningmeester

mw. J.F. Hamelink

Algemeen bestuurslid

dhr K.R Weijenberg

Algemeen bestuurslid

dhr G.A. Scholten

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

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.’
Het Ciconia Consort wil bijdragen aan een breed draagvlak voor klassieke muziek en
meehelpen de klassieke muziekcultuur over te dragen aan volgende generaties.
Ciconia plaatst klassieke muziek in een thematische context die aan het concert een
educatief en interactief karakter geven; de presentatie is informeel en laagdrempelig
zonder consessies te doen aan de authentieke klassieke identiteit; toegankelijk maar
niet oppervlakkig. Deze visie komt blijkens stijgende bezoekersaantallen tegemoet aan
een behoefte aan verdieping en betrokkenheid in een 'vluchtige samenleving' en een
tijd van zapcultuur. Kleinschaligheid, persoonlijke aandacht voor bezoekers en hoge
artistieke kwaliteit staan centraal bij het Ciconia Consort.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Ciconia Consort presenteert jaarlijks ten minste vier nieuwe orkestprojecten met steeds
een ander karakter en thema. Met een informele en interactieve presentatie van de
concerten, uitgewerkt met cross-overs naar andere disciplines, streeft Ciconia ernaar
om de bezoekers een bijzondere ervaring te bieden. De presentatie met een
informatieve, interactieve, vaak buitenmuzikale thematische benadering (met
verrassende dwarsverbanden), dient als draadje en houvast voor publiek en maakt
klassieke muziek laagdrempelig voor een breed publiek.
Het Haagse strijkorkest Ciconia Consort is een internationaal gezelschap van 20 jonge
musici en staat onder leiding van Dick van Gasteren. Het orkest treedt op in heel
Nederland, met als vaste concertlocatie de Nieuwe Kerk in Den Haag en speelt jaarlijks
25 concerten. Het orkest heeft een breed repertoire opgebouwd en speelt muziek uit
alle stijlperioden, met een accent op laatromantische en moderne muziek. Naast
bekende grote strijkerswerken staat veelal minder bekende of zelden gespeelde
muziek op het repertoire.I edere twee jaar neemt het orkest een CD op voor het label
Brilliant Classics, met veelal zelden of niet eerder opgenomen repertoire voor strijkers.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten (vanaf 2021)
meerjarige en projectsubsidie gemeente Den Haag
publieksinkomsten
private fondsen
particuliere donaties, vrienden
sponsorbijdragen
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

93% van de totale kosten betreffen activiteitenlasten en worden uitsluitend besteed aan
de totstandkoming van de projecten; dit betreft personeelslasten en matriële lasten.
Honoraria musici, solisten en medewerkers;
zaalhuren;
marketingkosten;
aanschaf, huur en licenties bladmuziek;
auteursrechten;
reiskosten.
De Stichting Ciconia Consort houdt een reserve aan van maximaal 10% van de
jaaromzet, als werkkapitaal en als buffer om tegenvallers op te kunnen vangen.

https://ciconiaconsort.nl/wp-content/uploads/2021/06/samenvattin
g-beleidsplan-2021-2024.pdf

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding van onkosten.
Beleid van Ciconia Consort is dat iedereen gelijk is (dirigent, musici, directie,
medewerkers) en ook een gelijke uurvergoeding ontvangt.
De CAO van Remplaçanten Nederlandse Orkesten is uitgangspunt voor de honorering.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

zie jaarverslag 2020 met beschrijving van de uitgevoerde projecten,
in bijlage 2 staat het overzicht vermeld van alle uitgevoerde projecten en
concertlocaties en concertdata.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Het Ciconia Consort ontvangt meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten
(sinds 2021) en de gemeente Den Haag en werkt volgens de richtlijnen van de Code
Governance Cultuur, Code Diversiteit en Inclusie, Fair Practice Code en Anbi.

https://ciconiaconsort.nl/wp-content/uploads/2021/05/Jaarrekenin
g-2020-gewaarmerkt.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

13.544

€

2.987

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

13.544

€

2.987

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

484

€

34.427

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

11.003

€

16.561

+
€

+
€

11.487

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

25.031

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

19.240

€

19.145

Bestemmingsreserve

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

Overige reserves

€

0

€

0

31-12-2019 (*)

+
19.240

€

19.145

Bestemmingsfondsen

€

1.060

€

6.699

Voorzieningen

€

0

€

0

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

4.731

€

28.131

Totaal

€

25.031

€

53.975

+
€

+

€

50.988

+
€

+

Passiva

53.975

+

https://ciconiaconsort.nl/wp-content/uploads/2021/05/Jaarrekening-2020-gewaarmerkt.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

20.379

€

67.539

Subsidies van overheden

€

101.000

€

104.800

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

26.100

€

20.950

Overige subsidies

€

0

€

0

Baten van subsidies

€

127.100

€

125.750

Baten sponsorbijdragen

€

1.190

€

1.658

Giften en donaties van particulieren

€

12.417

€

7.272

Nalatenschappen

€

0

€

0

Bijdragen van loterijinstellingen

€

0

€

0

Overige giften

€

0

€

0

Giften

€

12.417

€

7.272

Financiële baten

€

3

€

1

Overige baten

€

0

€

0

+

+

+
161.089

€

202.220

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

50.677

€

62.203

Verstrekte subsidies & giften

€

0

€

0

Aankopen en verwervingen

€

0

€

0

Communicatiekosten

€

19.910

€

18.855

Personeelskosten

€

84.003

€

112.062

Huisvestingskosten

€

0

€

0

Afschrijvingen

€

0

€

0

Financiële lasten

€

0

€

0

Overige lasten

€

6.404

€

6.432

Som van de lasten

€

160.994

€

199.552

Saldo van baten en lasten

€

95

€

2.668

Lasten

+

+

+

€

Som van de baten

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://ciconiaconsort.nl/wp-content/uploads/2021/05/Jaarrekening-2020-gewaarmerkt.
pdf

https://ciconiaconsort.nl/wp-content/uploads/2021/05/Jaarrekenin
g-2020-gewaarmerkt.pdf

Open

