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Bestuursverslag
Vrienden Groot Omroepkoor
Nederland heeft één professioneel symfonisch koor en dat is het Groot Omroepkoor. Door de
eeuwen heen is er prachtige muziek geschreven waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor een
koor. Wie zelf af en toe zingt of wie graag concerten bijwoont kent het Groot Omroepkoor dan ook
als vaste waarde in de Nederlandse concertzalen.
De Stichting Vrienden Groot Omroepkoor steunt de zangers en de dirigent. Dat doen we door
expliciet waardering uit te spreken voor het gevarieerde repertoire en de uitstekende kwaliteit van
de uitvoeringen. Maar ook door aan de ‘buitenwereld’ te laten zien dat het Groot Omroepkoor naar
ons idee een -belangrijke pijler is onder ons cultuur landschap.
Vrienden van het Groot Omroepkoor mogen soms achter de schermen kijken bij repetities. Ook
horen zij eerder dan anderen wat de plannen voor een nieuw muziekseizoen zijn, zodat zij op tijd
kunnen reserveren voor bijzondere uitvoeringen. Bij de activiteiten van de Vrienden van het Groot
Omroepkoor ontmoeten vrienden bovendien mensen die ook een ‘stem’ willen geven aan hun liefde
voor muziek.
Vriendenactiviteiten in 2017
Vrienden horen altijd als eerste waar en wanneer het Groot Omroepkoor optreedt. Ze krijgen vaak
korting of de mogelijkheid eerder de beste kaarten te kopen voor de vele concerten. Verder mogen
ze regelmatig een kijkje achter de schermen nemen door generale repetities bij te wonen. Vaak is de
sfeer dan iets informeler maar de muziek net zo prachtig. Er is dan ook uitleg bij en er is gelegenheid
om na afloop met de musici te praten over het werk of de componist. Een leuke manier ook om
kinderen, die nog niet de hele avond muisstil in een concertzaal kunnen zitten, kennis te laten
maken met klassieke muziek.
De Vriendenactiviteiten in het jaar 2017 zijn de volgende geweest.
19 januari
Bijwonen van de generale repetitie van het a capella programma onder leiding van Klaas Stok in de
Jacobikerk te Utrecht. Op het programma stonden werken uit de Duitse koortraditie van onder
andere Rheinberger, Mendelssohn en Mahler, a capella of met begeleiding door orgel. In de pauze
was er taart van sopraan Simone Manders.
9 februari
Bijwonen van de orkestrepetitie van het Requiem van G. Fauré in studio 5 van het Muziekcentrum
van de Omroep (MCO). De repetitie vond plaats samen met het Radio Filharmonisch Orkest, onder
leiding van de jonge en dynamische dirigent James Gaffigan, vaste gast bij het orkest en geen
onbekende van het Groot Omroepkoor.
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21 maart
Bijwonen van de repetitie van de werken Litaniae de venerabili altaris sacramento (KV 243) van W.A.
Mozart en de mis no. 5 in As gr.t D678 van F. Schubert onder leiding van Frieder Bernius in studio 1
van het MCO. Frieder Bernius is een bekende in het land der koordirigenten en is oprichter van
Kammerchor Stuttgart en Festtage Alte Musik in Stuttgart.
3 april
Rondleiding door het Muziekcentrum van de Omroep (MCO). De Stichting Omroepmuziek, waartoe
het Groot Omroepkoor en Radio Filharmonisch Orkest behoren, huist in een bekend gebouw uit de
Nederlandse radiohistorie. De geschiedenis van het MCO begint in 1929. In dat jaar verhuisde de
VARA vanuit Amsterdam naar een royale villa in Hilversum. De aanbouw in 1931 van de oudste
radiostudio van Nederland werd volledig bekostigd door VARA leden met de actie ‘Geef ons uw
kwartje’. In de jaren ’50, ’60 en ’90 van de vorige eeuw volgden verschillende uitbreidingen en werd,
onder andere, een uitwaaierende concertzaal (Studio 1) toegevoegd en in de jaren ’90 een nog
grotere concertstudio (Studio 5). In totaal kent het complex 11 studio’s en verschillende kleinere
ruimtes. Begin jaren ’90 vertrok de VARA naar het Media Park te Hilversum en werden de radioensembles, die dringend behoefte hadden aan eigen repetitie- en opnamefaciliteiten, gehuisvest aan
Heuvellaan 33. Het MCO was geboren.
11 mei 2017
Bijwonen van de repetitie met de Amerikaanse dirigent en componist Eric Whitacre in studio 4 van
het MCO. Op het programma stond een a capella concert met nieuw werk van Whitacre, dat op 13
mei werd uitgevoerd door het Groot Omroepkoor in het Concertgebouw te Amsterdam.
Grammywinnaar Whitacre is geliefd en bekend onder koorzangers, niet in het minst door zijn
“virtual choirs “ die miljoenen zangers over de hele wereld verbinden.
11 oktober 2017
Bijwonen van de repetitie van de Koorfantasie opus 80 van Ludwig von Beethoven en van een nieuw
stuk van Bram Kortekaas dat de werktitel “Voetnoten bij de menselijke komedie: Mijmeringen van
Arnon Grünberg” heeft gekregen. Beide werken werden uitgevoerd in de NTRZaterdag matinee op
14 oktober. De repetitie vond plaats in studio 4 van het MCO. Een interessant programma met oud
en fonkelnieuw werk. De Koorfantasie is bekend maar “Voetnoten bij de menselijke komedie” is
tijdens dit concert in première gegaan. Componist en tevens politicoloog Bram Kortekaas vond voor
deze compositie inspiratie in ”Voetnoten”, de dagelijkse column van Arnon Grünberg in de
Volkskrant. Vrienden kregen de kans het repetitieproces van nabij te volgen: eerst legde koorleider
Klaas Stok de laatste hand aan zijn instudering en daarna nam de vermaarde dirigent Chichon het
stokje van hem over.
21 oktober 2017
A capella religieuze muziek uit de Verenigde Staten onder leiding van Klaas Stok. Het toonde
onvermoede kanten van componisten die eerder associaties oproepen met Hollywood,
blaaskapellen of musicals. Zoals de prachtige en doorleefde Missa brevis van Leonard Bernstein. Het
was het laatste koorwerk dat Bernstein voltooide.
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23 november 2017
Bijwonen van de repetitie en het lunchconcert met Sigvards Klava. Uitgevoerd werden delen uit de
Vespers Opus 37 van Rachmaninov en Na Strastnoi van Momotenko. Momotenko heeft in
tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden voor een deel Nederlandse roots.
Meezingconcert 2017
Het Meezingconcert vond plaats op zaterdag 11 februari 2017 in TivoliVredenburg. Het Groot
Omroepkoor, het Radio Filharmonisch Orkest, solisten Laurence Guillod en Thomas Tatzl en de
deelnemers stonden opnieuw onder leiding van de Amerikaanse dirigent Martin Wright, voormalig
chef-dirigent van het Groot Omroepkoor. In dit bijzondere evenement werden twee beroemde
werken van Fauré uitgevoerd: het prachtige Requiem en Cantique de Jean Racine. Het
Meezingconcert stond open voor iedereen die van zingen houdt. De unieke en overweldigende
beleving van het samen zingen stond centraal.
Concertgebouw Prijs 2017 voor Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor
Op 19 september 2017 kregen het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor de
Concertgebouw Prijs 2017 uitgereikt tijdens een feestelijk gala in het Koninklijk Concertgebouw.
“Het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor zijn van onschatbare waarde voor het
Nederlandse muziekleven en daarmee voor Het Concertgebouw. Het is een voorrecht dit
fantastische orkest en fameuze koor met grote regelmaat in onze zalen te kunnen presenteren in
concerten van een constant hoog niveau,” aldus Reinink.
Bestuur
Mr. C.A. Herstel, voorzitter
Mw. A.N. van Egmond
Dhr. E. Smid
Mw. J.H.M. Kamminga
De bestuursleden worden voor hun werkzaamheden niet beloond.
Contactgegevens
Stichting Vrienden Groot Omroepkoor
www.vriendengrootomroepkoor.nl
Secretariaat
Telefoon
E-Mail
IBAN
Kamer van Koophandel

Heuvellaan 33, 1217 JL Hilversum
035-671 41 20
vriendengok@omroepmuziek.nl
NL 03 ABNA 048.02.04.535
57799113
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Jaarrekening
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Balans per 31 december 2017
(na resultaatbestemming)

Activa

31-12-2017

31-12-2016

(in euro’s)

Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris
Overige vaste bedrijfsmiddelen

-

-

-

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

-

Liquide middelen

Passiva

-

-

31.511

22.355

31.511

22.355

31-12-2017

31-12-2016

(in euro’s)

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Algemene reserve
Resultaat boekjaar

22.355
9.156

15.187
7.168
31.511

22.355

Voorzieningen

-

-

Langlopende schulden

-

-

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden

-

-

-

31.511

22.355
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Staat van baten en lasten 2017
2017
Werkelijk

2015
Werkelijk

(in euro’s)

Donaties
Subsidiebaten
Sponsorbijdragen
Overige baten

10.825
-

8.220
-

Baten

10.825

8.220

Financiële lasten en baten
Overige lasten

96
1.573

104
948

Lasten

1.669

1.052

Saldo baten en lasten

9.156

7.168

Verdeling saldo
2017

2016

(in euro’s)

Mutatie algemene reserve

9.156

7.168

Saldo

9.156

7.168
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Kasstroomoverzicht 2017
2017
(in euro’s)

Resultaat voor rente en belasting
Aanpassingen voor:
● Afschrijving
Mutaties in werkkapitaal:
● Toename vorderingen
● Afname te vorderen subsidies
● Afname crediteuren

9.144

-

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Ontvangen dividend
Betaalde interest
Betaalde winstbelasting
Ontvangen vanwege bijzondere baten

9.144
12
12

Kasstroom uit operationele activiteiten

9.156

Verwerving groepsmaatschappijen
Investeringen in materiele vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-

Ontvangsten uit langlopende schulden
Aflossingen langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

Netto kasstroom
Koers- en omrekenverschillen op geldmiddelen
Afname/toename geldmiddelen

-

9.156
9.156

Verloop van de geldmiddelen:
Stand 1 januari 2017
Afname/toename geldmiddelen

22.355
9.156

Stand 31 december

31.511
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
1. Algemene toelichting
Doelstelling
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van het Groot Omroepkoor en het bevorderen van de
koorzang in Nederland.
De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. Gelden bijeen te brengen, onder meer door het werven van donateurs (vrienden);
b. Het verstrekken van financiële en andere steun aan het Groot Omroepkoor en/of leden van
dit koor.
Stelselwijzigingen
In 2017 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. De Stichting bezit geen vreemde valuta.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit
operationele activiteiten. De Stichting heeft geen kasstromen uit investerings- of
financieringsactiviteiten.

2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
Het financieel verslag is vrij opgesteld in lijn met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine
organisaties-zonder-winststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Het
verslag is opgesteld in euro’s. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en
kostprijzen. Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden gewaardeerd
tegen nominale waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
Oprichting
De Stichting is opgericht op 19 april 2013.
Vreemde valuta
De Stichting bezit geen vreemde valuta.
Immateriële vast activa
De Stichting bezit geen immateriële vaste activa.
Materiële vast activa
De Stichting bevat geen materiele vaste activa.
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Vastgoedbeleggingen
De Stichting bezit geen vastgoedbeleggingen.
Financiële vaste activa
De Stichting heeft geen financiële vaste activa.
Bijzondere waardevermindering vast activa
De Stichting heeft geen bijzondere waardevermindering van vaste activa.
Voorraden
De Stichting bezit geen voorraden.
Vorderingen
De Stichting had geen vorderingen in 2017.
Effecten
De Stichting bezit geen effecten.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en
welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere
bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn
toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. Deze beperking in het bestedingsdoel
kan door het bestuur van de stichting of door derden zijn opgelegd. Indien deze beperking door
derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. In de toelichting wordt
het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld. Ook de reden van
deze beperking en alle overige voorwaarden die door de derden zijn gesteld, worden vermeld.
Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur is
aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als
bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds). In de toelichting worden het bedrag en de
beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze
beperking heeft aangebracht, wordt vermeld.
Indien herwaarderingen in de herwaarderingsreserve zijn verwerkt, worden de gerealiseerde
herwaarderingen bruto ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die worden
gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de staat van baten en
lasten verantwoord.
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Voorzieningen
De Stichting heeft (nog) geen voorzieningen.
De Stichting heeft geen personeel in dienst, waardoor er geen pensioenverplichtingen zijn.
Langlopende schulden
De Stichting heeft geen langlopende schulden.

3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der
lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode
waarop ze betrekking hebben.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting
op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien
deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden
gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en).
Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt
in de staat van baten en lasten.
Onder de staat van baten en lasten wordt een specificatie opgenomen van de verwerking van het
saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.
Ontvangen subsidies
De Stichting heeft geen subsidies ontvangen.
Baten als tegenprestatie voor levering van zaken of diensten
Indien sprake is van ruiltransacties/bartertransacties dient de reële waarde van de transactie te
worden verantwoord onder de baten alsmede onder de kosten.
Sponsorbijdragen
Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
Giften en soortgelijke baten
In 2017 heeft de Stichting van Vrienden een totaal aan donaties, bijdragen e/o giften ontvangen van
€ 10.825.
Naast de giften worden baten uit nalatenschappen separaat verantwoord. Baten uit
nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen worden verantwoord in het jaar van ontvangst.
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Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben. De oprichtingskosten in 2013 zijn voor rekening van de Stichting Omroep Muziek
genomen.
Personeelskosten en pensioenen
De Stichting heeft geen medewerkers in dienst en daarmee geen personeelskosten of pensioenen.
Afschrijvingen
De Stichting heeft geen afschrijvingen.
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva.

4. Toelichting op de balans
Immateriële vaste activa
De Stichting heeft geen immateriële vaste activa.
Materiele vaste activa
De Stichting heeft geen materiële vaste activa
Vastgoedbeleggingen
De Stichting heeft geen vastgoedbeleggingen.
Financiële vaste activa
De Stichting heeft geen financiële vaste activa.
Vorderingen
Alle vorderingen, hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de
vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar
nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.
Effecten
De Stichting heeft geen effecten.
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Liquide middelen
De Stichting heeft een tweetal bankrekeningen bij de ABN Amro Bank. De liquide middelen staan
geheel ter vrije beschikking van de Stichting.
2017

2016

(in euro’s)

Bestuurspaarrekening
Bestuurrekening

31.000
511

21.000
1.355

Saldo 31 december

31.511

22.355

Eigen Vermogen
Het eigen vermogen van de Stichting bestaat uit het stichtingskapitaal en de algemene reserve. Het
stichtingskapitaal is nihil. De algemene reserve bedraagt € 31.511 na resultaat bepaling 2017.
Voorzieningen
De Stichting heeft geen voorzieningen.
Langlopende schulden
De Stichting heeft geen langlopende schulden.
Kortlopende schulden
De Stichting heeft geen kortlopende schulden.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De Stichting heeft geen niet in de balans opgenomen verplichtingen.

5. Toelichting op de staat van baten en lasten
Donaties
De Stichting heeft in 2017 € 10.825 aan donaties van Vrienden ontvangen.
Subsidiebaten
De Stichting heeft in 2017 geen subsidiebaten ontvangen.
Sponsorbaten
De Stichting heeft in 2017 geen sponsorbijdragen ontvangen.
Overige baten
De Stichting heeft in 2017 geen overige baten bestemming ontvangen.
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Financiële baten en lasten
2017

2016

12
108
-

39
143
-

96

104

2017

2016

151
671
751

496
290
136
26

1.573

948

(in euro’s)

Betaalde interest
Ontvangen interest
Bankkosten
Overige
Totaal

Personeelskosten
De Stichting heeft geen personeelskosten
Overige lasten
(in euro’s)

Drukwerk
ICT kosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Totaal
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Overige gegevens
Vaststelling financieel verslag 2017
In de vergadering van 6 november 2018 werd het financieel verslag 2017 vastgesteld. Door het
Bestuur is bekrachtigd het besluit om het positieve saldo 2017 van € 9.156 ten gunste van het eigen
vermogen te brengen, hetgeen als zodanig in het financieel verslag 2017 is opgenomen.
Verwerking saldo
Voor de verwerking van het saldo wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum 31 december 2017.

15

