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Inleiding
Als ‘instrument voor levende componisten’ is De Ereprijs hét ensemble voor nieuwe muziek in het
oosten van Nederland. Voor De Ereprijs zijn vernieuwing, educatie, talentontwikkeling en
interdisciplinariteit de belangrijkste pijlers. De Ereprijs geeft compositieopdrachten aan componisten
en uitvoering aan hun werk. Het spelen van vers gecomponeerd werk is onze bestaansreden.
De Ereprijs werkt primair in Gelderland, maar ook nationaal en internationaal. Met onze partners
werken we samen om langs deze pijlers tot nieuwe muziek te komen. Met deze aanpak plaatsen we
ons aantoonbaar in de wereld van de nieuwe gecomponeerde muziek.
De Ereprijs heeft een vaste veertienkoppige bezetting waarmee wij voldoen aan de vaak specifieke
wensen van hedendaagse componisten. We werken veel met solisten, interdisciplinaire uitvoerende
artiesten en diverse dirigenten. We zijn ervaren uitvoerders van de nieuwste muziek. Onder de naam
RKST21 (Orkest van de 21e eeuw) breiden we de bezetting regelmatig uit naar ruim dertig muzikanten.
De flexibele schil van deze variant wordt steeds in samenwerking met partners Phion, NJON en ArtEZ
ingevuld. Met RKST21 krijgen componisten veel extra ruimte voor expressie. En de musici van onze
partners doen ervaring op met nieuwe muziek.
De gemeenten Arnhem en Apeldoorn en de provincie Gelderland zien ons als vaste waarde voor de
culturele basisinfrastructuur voor de regio Oost Nederland.
Er is een nieuwe weg ingeslagen met het plan voor de kunstenplanperiode 2021-2024. Het plan richt
zich op het voortzetten en versterken van de educatieve betrokkenheid, opdrachten voor nieuwe
muziek aan vele componisten, concertseries, samenwerkingsverbanden, coproducties en Labs voor
muziektheater. De Ereprijs wil hiermee tevens nieuw publiek aanboren dat nu nog onbekend is met
nieuwe muziek. Het plan wordt ondersteund door het Fonds Podiumkunsten, Gemeente Apeldoorn,
Gemeente Arnhem en Provincie Gelderland.
Covid-19
De coronapandemie heeft in 2021 nog een stevige stempel gedrukt op de cultuursector. Zo ook heeft
de Ereprijs zeilen moet bijzetten en creatief moeten omgaan met de situatie. Het bestuur is trots op
de flexibiliteit die directie en orkest samen hebben getoond. Ze zijn er bovendien in geslaagd om naast
de reguliere activiteiten nieuwe samenwerkingen met Museum CODA, met KASKO Huis voor
Muziektheater en met de afdeling Muziektheater van ArtEZ op te starten. Ondanks de beperkingen
zijn alsnog bijzondere producties gerealiseerd. Een nieuwe en zelfs uitgebreide versie van het
Andriessen Festival kreeg vorm video-opnames en webcasting. Dit hield in dat er 22 video’s met
concerten, introducties en interviews zijn opgenomen in twee slechts dagen. De video’s stonden een
gehele week online om mensen voldoende kijk- en luistertijd te geven. De 27e editie Internationale
Young Composers Meeting werkte alsnog uitstekend in hybride formaat. Voor de Young Composers
Meeting was het een uitdaging om de internationaal verspreide componisten online met hun
verschillende tijdzones in een werkende repetitie- en lesschema’s te krijgen. De Ereprijs was voor het
eerst aanwezig op de Open Monumentendag en de IJsselbiënnale. Schoolconcerten en ArtEZprojecten zijn deels verzet en grotendeels alsnog uitgevoerd. De live aanwezigheid van publiek,
wanneer toegestaan, bij de serie Aardlek, bij de Personal Cultures concerten, bij het Gaudeamus
Festival en bij de Lab's, was zeer bevredigend. Er zijn weer mooie nieuwe composities in première
gegaan. We zijn blij dat nergens op kwaliteit is ingeleverd. Inventiviteit, flexibiliteit en
doorzettingsvermogen waren vereist, maar het algemene gevoel binnen het orkest is dat het een goed
jaar was dat het orkest vooruit heeft geholpen. De Ereprijs was aanwezig en heeft daarmee een
belangrijke rol gespeeld binnen de gebieden van activiteit, ondanks deze moeilijke tijden. We zijn
opnieuw blij dat subsidiënten coulant omgaan met deze voor de cultuur ingewikkelde
omstandigheden. We hebben de orkestleden, gastspelers en/of remplaçanten en betrokken
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freelancers de afgelaste concerten en repetities kunnen uitbetalen.
Aan het eind van 2021 kijken we positief vooruit, en spelen we hopelijk weer volledig in aanwezigheid
van publiek!
Wijzigingen en besluiten
 Aspasia Nasopoulou (Athene 1972), componist, pianist en curator, is vanaf 2021 de nieuwe artistiek
leider van De Ereprijs. Vanaf 2020 is zij de schrijver van artistieke plannen en aanvragen voor 2021 en
verder. Nasopoulou woont en werkt in Nederland sinds 2002;
 We werken in heel 2021 met drie vaste dirigenten: Gregory Charette, Arne Visser en Tjeerd Barkmeijer;
 Saxofoniste Ans van Dijk is gestopt per 31 augustus 2021;


Saxofonist Erik-Jan de With is per 15 september 2021 gestart;



Medewerker marketing/onderwijsprojecten Rosalie Zwart is per 31 december 2021 uit dienst getreden;



Medewerker onderwijsprojecten Mirjam de Zwart is per 1 september 2021 in dienst getreden;




Marcel Vos is interim-medewerker publiciteit en communicatie van december 2021 tm juni 2022;
Pier Taylor ontwerpt onze huisstijl, campagne en drukwerk.

Activiteiten
We zijn verheugd dat de aanvraag voor de reeks compositieopdrachten voor 17 componisten werd
gehonoreerd voor de periode 2022-2023. Hiermee kan een groot deel van onze activiteiten doorgang
vinden zoals gepland.
Het orkest werkt vanaf begin van dit jaar met een team van drie huisdirigenten zorgt ervoor dat er
continuïteit zat (en kan blijven) in alle activiteiten. De nieuwe inbreng van diversiteit in werkstijl en
ervaring levert een kwaliteitssprong op die merkbaar is voor orkest en publiek. Ten eerste wordt op
deze manier aan de flexibiliteit van het orkest gewerkt en ten tweede is het minder kwetsbaar in geval
van de agenda-uitdagingen die we ook zeker tijdens corona hebben leren kennen.
De Ereprijs heeft dit jaar in aangepaste vorm kunnen starten. De 27e Young Composers Meeting is
geheel online georganiseerd. Er zijn nieuwe streaming technieken en meeting rooms aangewend die
hoge kwaliteit voor repetities, lezingen en het eindconcert konden garanderen. Dit jaar waren de
internationale tijdzones een bijkomende uitdaging. Maar het enthousiasme onder jonge componisten
was ook online onverminderd.
Het Andriessen Festival kon dit jaar niet live plaatsvinden in verband met Covid. Er is hiervoor naar een
online versie overgestapt. De techniek hiervoor bracht meer kosten mee dan normaal voor dit festival.
Het was budgettair mogelijk en de continuïteit van dit jaarlijks beoogde hoogtepunt legitimeerde het
voor deze keer. Het festival was zeer geslaagd en de video’s van de concerten zijn (en worden) online
nog vaak bezocht.
De orkestleden hebben zich weer onverminderd ingezet om nieuwe muziek naar de jeugd te brengen.
Het compositieproject stelde ons wel voor de eerste uitdagingen met betrekking tot de Covid-19
regels. Enkele bezoeken aan scholen werden uitgesteld. De online varianten hebben uitkomst kunnen
bieden aan Covid-hobbels van zes scholen in maart. Gelukkig heeft het orkest toch weer vele
scholieren in hun eindexamenjaar weten te inspireren door het spelen van hun verse noten voor
familie, vrienden en lokaal publiek. We kregen hier mooie woorden en complimenten van de scholen
voor terug.
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Het was een vreemde start voor de nieuwe artistieke leiding omdat voorbereide plannen al bij
aanvang zijn aangepast. Ook het team heeft tandjes moeten bijzetten. Desondanks is de passie en
inzet onverminderd gebleven en zijn er toch nog veel mooie concerten gerealiseerd.

Missie en doelstellingen
Muziek is onmisbaar in ons bestaan. Met nieuwe muziek kunnen we het publiek stil laten staan, laten
luisteren en reflecteren. We stimuleren hiermee openheid, sensitiviteit, verwondering, verbazing,
twijfel en nieuwsgierigheid.
De werkmethode en de passie is het echte kapitaal en de kwaliteitswaarborg van het collectief. We
nemen alle makers op alle niveaus serieus. Dat zit in ons dna. Wij staan dichtbij de makers en het
publiek. Want samen met hen maken wij de hele reis van idee tot uitvoering.
Vanuit die visie willen we nieuwe muziek ontdekken en veroorzaken. We spannen ons daarom in voor
compositieopdrachten en de ontwikkeling en begeleiding van deze werken voor zowel startende als
gevestigde componisten. De artistieke concepten worden samen met de componisten uitgewerkt en
uitgevoerd. We trekken hierbij inhoudelijk én uitvoerend in het productie- en leerproces zoveel
mogelijk doorlopende lijnen. Vorm en inhoud verbinden zich op die manier. Zo kan muziek zich als
graswortels blijven vernieuwen. Wij en onze partners vinden dit onmisbaar voor Nederland.
Onder gevestigde componisten in Nederland en daarbuiten zitten inmiddels veel van onze alumni die
onze visie onderschrijven.
Via onze website, sociale media kanalen en nieuwsbrief delen we zoveel mogelijk van ons nieuws en
ontwikkelingen zodat iedereen inzicht kan krijgen in De Ereprijs en wat ons beweegt. We willen naast
onze orkestleden, componisten, alumni, gastmuzikanten, remplaçanten en solisten ook publiek,
stakeholders, leveranciers, financiers en anderszins geïnteresseerden op de hoogte houden en
betrekken. De groep volgers is mede om die reden in het afgelopen jaar ook weer gegroeid.
Op de achtergrond werken we door aan het archief. Om deze meer in de workflow te betrekken willen
hier in de komende tijd verhalen mee gaan vertellen, alumni benaderen en ons netwerk, zowel publiek
als professioneel verbonden, uitbreiden. Dit en meer maakt straks onderdeel uit van onze nieuwe
informatiestromen. In 2021 is nog vooral gewerkt aan het completeren van de indexen en relaties van
componisten, composities en speelbeurten vanaf de allereerste noten veertig jaar geleden. We zijn nu
dicht bij een nieuwe beginstand, de stand die het mogelijk maakt te gaan schakelen naar de
uiteindelijke doelen.
Kernactiviteiten
De kernactiviteiten van De Ereprijs vallen in 2021 onder te verdelen in de categorieën Nieuw werk,
Initiatiefnemer en Coproducties. Voor het complete programma verwijzen we naar het
activiteitenverslag 2021 .
Veel componisten schreven nieuw werk voor Orkest De Ereprijs in de reguliere bezetting alsmede in
de grotere RKST21 bezetting, al dan niet met solisten. In het nieuwe format van de Aardlek serie zijn
sprekers en kunstenaars uitgenodigd om de thema’s live met het publiek te bespiegelen, waaronder
Stine Jensen, Bas Kwakman en Anne Vegter.
Componisten die origineel specifiek werk voor De Ereprijs schreven:
 12 componisten: Lise Morisson, Thanakarn Schofield, Alisson Kruusmaa, Nubim Kim & Maike
Androsch, Christiaan Richter, Martin Mayo, Ned McGowan, Jasna Veličković , Oğuz
Büyükberber, Ted Hearne, Christopher Trapani;
 111 nederlandse scholieren (77 composities) en 20 duitse scholieren ( 20 composities)
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35 studenten composities (filmcomponisten, ChoCo componisten, studenten ODM Zwolle);
15 deelnemers Young Composers Meeting;
14 composities van 1 minuut voor Wim Boerman;

Kortom: 172 nieuwe korte en lange werken samen in dit kalenderjaar.
In 2021 hebben we 36 concerten en 86 repetities opgetekend (formeel, zie speellijst).
Cultureel ondernemerschap
Orkest De Ereprijs presteerde naar de opvatting van het bestuur van De Ereprijs in 2021 kwantitatief
en kwalitatief goed. Ze waardeert de inzet en betrokkenheid van de orkestleden en stelt vast dat de
directie de in 2020 vastgestelde verbeteracties heeft opgepakt. Hieronder de transparantere
informatiestromen intern en extern. De publieksbetrokkenheid bij het orkest is merkbaar verhoogd in
het aantal reacties en volgers op Facebook. In 2021 is deze inzet beloond met meer online volgers. Het
aantal concertbezoekers is wegens corona uiteraard achtergebleven, maar we hebben goed hoop op
de toekomst gezien de groeiende aandacht voor De Ereprijs. We zijn altijd gelukkig geweest met
private steun, waarvan enkele bovengemiddelde bijdragen leverden in de vorm van een donatie of
een opdracht voor componisten. Ook dit jaar gaven enkele extra donateurs aan ons juist nu in deze
lastige tijden te willen steunen. Voor nieuwe programma’s in 2021 (en voorbereidend 2022) zijn
nieuwe allianties gecreëerd, waaronder samenwerkingen met CODA, Veenfabriek, Theatergroep
ECHO, Kasko, Eef van Breen groep, TU Eindhoven. Wij werken met veel partners in de regio (en
daarbuiten) samen. Deze verbindingen hebben standgehouden in deze coronaperiode en blijken
waardevol in het kennisdelen en steunen van initiatieven die juist wel konden worden uitgevoerd,
mede dankzij elkaars hulp. Ze vormen nog steeds een belangrijke toevoeging aan het Nederlandse
muziekleven en in het bijzonder in Arnhem, Apeldoorn, in Landsdeel Oost.




















Phion, orkest van Gelderland & Overijssel
Stichting Internationale Masterclass, Apeldoorn
Nationaal Jeugdorkesten Nederland (NJON), Apeldoorn
Kon. Conservatorium Den Haag – Opleiding zang
Kon. Conservatorium Den Haag – Muziekregistratie opleiding
Kon. Conservatorium Den Haag – Compositie opleiding
ArtEZ Zwolle/Arnhem – Compositie opleiding
ArtEZ Zwolle/Enschede – Opleiding Docent Muziek
ArtEZ Arnhem – Dansacademie
Theatergroep ECHO, Arnhem
Veenfabriek, Leiden
Eef van Breen groep, Amsterdam
Kasko, Zwolle
VO scholen Gelderland, Utrecht, Overijssel
VO scholen Duitsland – Nordrhein Westfalen
Podium Gigant, Apeldoorn
CODA, Apeldoorn
Theater Orpheus, Apeldoorn
TU Eindhoven

Deze lokale en regionale verankering maakt ons voor zowel de gemeenten Arnhem en Apeldoorn als
de Provincie Gelderland tot een gezelschap behorend tot de regionale basis infrastructuur.
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Het bestuur bouwt met dit en meer onverminderd aan een duurzame en toekomstbestendige
organisatie.
Organisatie
Het organisatiemodel stoelt op de zeggenschap van de (orkest)leden. Deze leden benoemen en
controleren het bestuur, die op zijn beurt een directie aanstelt voor de dagelijkse uitvoering van het
beleid. De leden zijn niet in dienst, en bepalen hun eigen koers. Deze structuur maakt het mogelijk om
hen op een transparante wijze als groep zzp’ers te laten functioneren. De leden kiezen voor deze
structuur om componisten in staat te stellen nieuwe muziek te componeren om deze vervolgens
zoveel mogelijk compromisloos en met passie naar het publiek te kunnen overbrengen.
De orkestleden kregen in 2021 zoals vooraf afgesproken i.h.k.v. Fair Pay een hogere
standaardbeloning dan in 2020 (zie “Lonen en salarissen” financieel verslag). Het Fonds
Podiumkunsten heeft hierbij nog een coronategemoetkoming aangevuld. In het kader van Corona
steunmaateregelen hebben we besloten de voor 2021 geplande 40 concerten volledig aan de
orkestleden uit te keren. Dat zijn er 4 meer dan werkelijk uitgevoerd.
Bestuur
Het bestuur heeft in 2021 geen wijzigingen ondergaan. Het bestuur ondersteunt de ambitieuze
ontwikkelingen zoals nieuwe artistieke leiding, nieuwe marketingplannen en een nieuwe team van
dirigenten. Alles hiervan is waardevol gebleken. De overlegstructuur is in 2021 efficiënt gebleken en
de contacten met de directie verlopen soepel. Het bestuur zelf biedt zowel een brede blik als een
ruime expertise welke wanneer nodig door directie wordt aangewend. Er is door het bestuur zes keer
vergaderd met directie en één keer zonder directie. De orkestvergadering kwam in 2021 drie keer
bijeen, twee maal in het bijzijn van een bestuurslid.
Samenstelling bestuur 2021:


Dingeman Kuilman (voorzitter), aangetreden 2014, in 2018 benoemd voor een tweede
termijn, aftredend per 1 november 2022;



Pieter-Matthijs Gijsbers (secretaris / penningmeester per 1 november 2019), aangetreden
2015, in 2019 benoemd voor een tweede termijn, aftredend per 1 januari 2023;



Mayke Nas (lid), aangetreden 2017, in 2021 benoemd voor een tweede termijn, aftredend per
21 september 2025;



Willem Hering (lid), aangetreden 2020, aftredend per 8 mei 2024, herbenoembaar voor een
termijn;



Maartje Broekhans (lid), aangetreden 2020, aftredend 18 juni 2024, herbenoembaar voor een
termijn;

De Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) wordt nagevolgd (>500k subsidie boekjaar).
Zie financieel verslag.
Directie en team
De directie is geworven op basis van door de vereniging vastgestelde functieprofielen. De directie
werkt in opdracht van het bestuur, dat in deze handelt voor en namens de leden. De vereniging kent
vijftien leden (14 orkestleden + artistiek leider) die in orkestvergadering in bijzijn van een bestuurder
hun besluiten vaststellen. Deze structuur stelt de leden in staat om transparant als freelance
muzikanten een uniek orkest te vormen voor nieuwe muziek.
In 2021 is de kernsamenstelling gewijzigd. Naast de twee directieleden is er nu één vast teamlid voor
YCM en onderwijsprojecten en één teamlid voor marketing en promotie. Per eind december vertrok
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de medewerker die onderwijsprojecten en marketing combineerde. Het was een natuurlijk moment
om de twee taken voortaan te scheiden. Onze aandacht voor marketing is gegroeid en het lag voor de
hand hier een meer specialistische positie van te maken. Het laatste kwartaal is daarom de bestaande
functie deels afgebouwd om ruimte te maken voor de marketingpositie. Helaas heeft de
coronaperiode de spoeling in het aanbod dunner gemaakt en bleek het lastig om snel een geschikte
kandidaat te vinden. Deze positie is daarom tijdelijk ingevuld door een interim freelancer.
–
–
–
–

artistieke leiding: Aspasia Nasopoulou;
zakelijk leiding: Pieter Jongelie;
medewerker YCM en onderwijsprojecten: Mirjam Zwart;
medewerker marketing en promotie: Marcel Vos (zzp interim);

De Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) wordt nagevolgd. (>500k subsidie boekjaar).
Zie financieel verslag.
Voor facilitaire-, technische- en adviserende ondersteuning zijn in 2021 extern en slechts tijdelijk
freelancers en/of bedrijven ingehuurd om per productie over de juiste expertise te kunnen
beschikken.
We hebben al in 2019 besloten om productionele taken onder (toen) drie teamleden te verdelen. Eind
2021 is dat dus gewijzigd naar vier teamleden. Het systeem blijft hiermee klein en efficiënt. Tot dusver
leidt het slechts tot piekbelasting. In 2021 hebben we gewerkt met externe krachten die slechts,
indien nodig, voor de periode van een productie zijn ingehuurd. In evaluatie hiervan stellen we vast
dat deze werkwijze in 2021 een verstandige keuze is geweest.
In de verdeling van taken hebben we de lijnen naar orkestleden doorgetrokken. Omdat we met een
team van wisselende dirigenten werken, en omdat de artistiek leider (itt voorheen) niet dirigeert,
wilden we voorkomen dat er onvoldoende contacten tussen team en orkest zouden zijn. Hierom is
één orkestlid per 2021 actief betrokken bij de planning (inclusief afstemming orkest-team) en één
orkestlid actief betrokken als inhoudelijk klankbord. Hierdoor zijn er voldoende contactmomenten en
communicatielijnen.
Omdat het team sterk betrokken is bij ‘hands-on’ onderdelen van de productie is er ook veel contact
met de orkestleden. Hierdoor is er een constante uitwisseling van wensen en ideeën die de
samenwerking, efficiëntie en kwaliteit kunnen verbeteren. Hiernaast is er een constante stroom van
interne (online) informatie die de orkestleden betrokken houdt. Ze worden hiermee geïnformeerd en
geraadpleegd inzake artistieke en praktische aangelegenheden.
Enkele orkestleden zijn betrokken bij specifieke onderdelen. Eén orkestlid werkt de partituren van
scholieren uit. Een ander is vaak maker van opnames van concerten. Een derde is maker van de
portretfoto’s van deelnemers van Young Composers Meeting. We willen de competenties in onze
organisatie graag volledig benutten en stimuleren dat deze hiervoor worden gezien en beloond.
We willen in deze cultuurnotaperiode meer scholing ter beschikking stellen en stimuleren dan
voorheen gebruikelijk was, vooral aan nieuwe leden in de komende beleidsperiode. Aan de
verzekering van een gezonde en muzikale toekomst van leden (zowel letterlijk als figuurlijk) willen we
in samenspraak met landelijke instellingen meer aandacht besteden. Het doel van deze twee acties is
te komen tot vitale, ondernemende en veerkrachtige leden die als zzp’er niet ten prooi vallen aan hun
eigen passie. In 2021 heeft corona en de komst van nieuwe mensen in de organisatie ons hierbij
vertraagd en hebben we deze ambitie voor orkestleden moeten doorschuiven naar 2022 en verder.
Wel heeft de zakelijk leider kunnen deelnemen aan het DEN archiveringstraject. Dit gaat invloed
hebben op onze werkdocumenten. Het leereffect hiervan zal gaan doorwerken tot in de workflow van
de organisatie.
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Culturele codes
Vereniging De Ereprijs bestaat uit (orkest)leden. Het verenigingsbestuur, niet bestaande uit
orkestleden, heeft de uitvoering van dagelijkse artistieke en zakelijke leiding ondergebracht bij de
directie. Voor alle in de organisatie betrokkenen geldt dat ze ook onderdeel uitmaken van de culturele
keten. Om te waarborgen dat iedereen in deze keten zich verantwoordelijk opstelt en handelt naar de
culturele normen en waarden zijn er drie culturele codes van toepassing.
Governance Code Cultuur
Door de codes te hanteren laten alle betrokkenen in de cultuursector aan de buitenwereld zien dat zij
de gangbare standaarden volgen. Het bestuur verklaart de codes te onderschrijven volgens het
principe “pas de code toe en leg uit” en houdt alle in (en bij) de vereniging betrokkenen aan deze
codes.
De Ereprijs is een vereniging van (orkest)leden en hanteert een bestuur/directie-model. Alle rollen en
verantwoordelijkheden liggen vast in bestuurs- en directiereglementen. De vereniging werkt met een
vaste cyclus voor de beleidsvaststelling en financiële planning. Regelmatige kerndocumenten zijn:
activiteitenplan, beleidsplan, jaar- en meerjarenbegroting, jaarrekening, accountantsrapportages en
een bestuursverslag.
De leden houden minimaal vier keer per jaar een vergadering die leidend is voor het artistiek en
zakelijk beleid. De ledenvergadering is minimaal twee keer in bijzijn van minimaal één bestuurslid die
de vergadering voorzit. De directie stelt plannen voor die in de ledenvergadering al dan niet worden
aangenomen.
Het bestuur is geworven op basis van profielen. Bedrijfsmatige, politieke en kunstinhoudelijke
competenties zijn in het bestuur evenwichtig vertegenwoordigd. De leden van het bestuur worden
deels in Gelderland geworven om de binding met onze directe omgeving te verankeren. Jaarlijks
vergadert het bestuur minimaal éénmaal zonder de directie, ook om zijn eigen functioneren te
evalueren. Er is een rooster voor het aftreden van bestuursleden opgesteld. Bestuursleden zijn
onbezoldigd en bekleden geen conflicterende functies buiten De Ereprijs.
De ledenvergadering is het primaire overleg voor onze interne sociale dialoog. We zijn aangesloten bij
Kunsten92 en NAPK, cultuurregio stedendriehoek en Schakel025 (Arnhem/Nijmegen) en nemen daar
actief deel aan de discussies. We wisselen de kennis uit onder de leden, bestuur en directie en
betrekken elkaar in de landelijke discussieonderwerpen.
Fair Practice Code
We vinden een eerlijke beloning van muzikanten noodzakelijk. De (orkest)leden werken in deeltijd (<
0,3 fte) en in zzp-verband. De leden bepalen in de ledenvergadering zelf hun tarieven voor beloning.
De leden hebben per 2021 gekozen voor een tarief van €100 per repetitie en €175 per concert.
Nieuw Geneco heeft op 10 september 2021 de tweede Fair Practice Award Compositieopdracht
uitgereikt aan twee winnaars: Orkest De Ereprijs en mecenas Marcia (Zembla Music / Steun de
Componist). Beiden zijn bekroond voor hun tomeloze inzet voor een eerlijke beloning voor
componisten en voor hun bijdrage aan duurzaamheid in de nieuwe muziek: zij zorgen ervoor dat
nieuw werk ook na een première onder de aandacht blijft. De prijsuitreiking vond plaats tijdens het
Gaudeamus Festival in Utrecht. Aspasia Nasopoulou nam als artistiek leider namens Orkest De Ereprijs
de prijs in ontvangst.
Steunpakketten
In deze alinea geven we aan hoe wij als werkgever met behulp van de steunmiddelen onze
verantwoordelijkheid hebben genomen richting werknemers met een tijdelijk dienstverband en
zzp’ers. Branchevereniging NAPK, waar wij bij aangesloten zijn, heeft na overleg met de Kunstenbond
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en het bestuur van ACT (Acteursbelangen) een richtlijn opgesteld met het dringende advies zzp’ers na
annulering door te betalen volgens een rekenmethode die rekening houdt met de duur van de
opdracht en termijn waarop geannuleerd wordt (de richtlijn is op te vragen bij NAPK). Wij hebben
deze richtlijn gehanteerd voor onze opdrachtnemers. In 2021 heeft De Ereprijs de volgende inzet
gepleegd:
 - 0,6 fte vast dienstverband
 - 7,1 fte (equivalent) inhuur / zzp’ers
In verband met de coronapandemie hebben we, binnen de coulance richtlijnen en ten voordele van
het trickle down effect, alle freelancers (als daar zijn solisten, aanvullende muzikanten, remplaçanten
en transporteurs) eerder vastgelegde, maar in deze afgelaste, repetities en concerten uitbetaald.
Code Diversiteit & Inclusie
Met de komst van de nieuwe artistiek leider is een eerste, maar zeer belangrijke, impuls gegeven aan
diversiteit. Ze is de eerste vrouw in de leiding van het orkest en is van Griekse afkomst. Ze heeft in
haar programma meer aandacht gegeven aan interdisciplinaire werken, aan vrouwelijke componisten,
culturele invloeden en heeft actuele maatschappelijke thema’s aangesneden in dialoog met
componisten en publiek. Er is door De Ereprijs in 2021 al meer gebruik gemaakt de muzikaal
spannende culturele werkelijkheid van Nederland. Het orkest kan zich langzaam vernieuwen met
professionele aanwas aan de hand van het tempo waarmee langstzittende leden uittreden. Zo is er
een jonge saxofonist in het orkest opgenomen ter vervanging van een oudgediende. Het kernteam van
De Ereprijs is klein en biedt daarom weinig ruimte, maar bestaat nu voor uit 50% vrouwen.
Onder de componisten zijn meer vrouwen en jonge mensen aan bod gekomen van zeer diverse
culturele achtergronden. Een aantal componisten is opdracht gegeven met hun compositie in te gaan
op hun herkomst en ze zijn bij concerten live geïnterviewd over hun inspiratie hierbij. Een deel hiervan
is nog steeds te bekijken in YouTube video’s op ons kanaal. Het “personal cultures” programma is hier
speciaal op gericht en bevatte werken van Ted Hearne (VS), Christopher Trapani (Italië) en werken met
solo optredens van Jasna Velosovic (voormalig Joegoslavië), Oguz Büyükberber (Turkije) en Ned
McGowan (VS). Verder kwamen de componisten onder andere uit Griekenland, Zuid Korea, Duitsland,
Estland, Engeland, Italie en China.
De programma’s op middelbare scholen zijn per definitie divers en inclusief. De composities van de
leerlingen worden bij repetities en concerten even serieus genomen als die van gevestigde
componisten. Zo ook geldt dit voor de programma’s in samenwerking met de beroepsopleidingen. Bij
de afdelingen compositie, muziekdocent en dans komen we studenten tegen van zeer uiteenlopende
achtergronden, genders, specialiteiten en voorkeuren. Ook hun werk voeren we serieus en volwassen
met aandacht voor hun verdere ontwikkeling.
Young Composers Meeting is een internationaal programma dat alle soorten deelnemers uit alle
continenten toelaat. Dit jaar kwamen de deelnemers onder andere uit: Hongkong, Engeland, VS,
Taiwan, Italië, Finland en China.
Onze concerten zijn toegankelijk voor iedereen. We hanteren waar de locatie het mogelijk maakt
studenttarieven en regionale ouderenkorting voor toegang. Het gros van de zalen die we bespelen is
voorzien van plaatsen voor minder validen.
In orkestvergadering is het thema diversiteit en inclusie besproken en naar aanleiding hiervan is
besloten een specialist uit te nodigen om ons nog eens extra inspiratie te geven voor de toekomst.
Wegens corona is deze actie uitgesteld naar 2022. Deze interventie moet gaan leiden tot een actieplan
voor de vier P’s: programma, publiek, personeel en partners.
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Marketing
In het kader van meer en uitgebreidere communicatie is marketing duidelijker in plannen gevat.
Onderstaand een beschrijving van doelgroepen en bereik.
Doelgroepen
1. Concertpubliek, breed in muziek en kunst geïnteresseerd publiek van alle leeftijden;
2. Fans, belangstellenden van hedendaagse muziek en trouwe bezoekers, opgeleide en ingelezen
liefhebbers;
3. Thematisch verbonden publiek in regio concertlocatie;
4. Vakbroeders van professionele musici tot amateur-muzikanten, componisten, uitvoerders uit
meerdere creatieve disciplines, liefhebbers van specifieke instrumenten;
5. Nieuwkomers met een interesse in nieuwe muziek, nieuw talent, early adopters;
6. Specifiek in targetgroepen: jongeren (peers en ouders), studenten, expats;
7. Stakeholders: onderwijsorganisaties, politici, ambtenaren, ambassades, adviseurs, financiers,
collega-instellingen;
8. Uitdagend: bezoekers met afstand tot cultuur en educatie;

targets
Concerten, series en premières

1;2;3;4

Aardlek

1;2;4;5;8

Young Composers Meeting

1;2;4;7

Andriessen Festival

1;2;4;5

Muziektheater

1;3;5;8

Schoolconcerten

6;7;8

ArtEZ projecten

4;6;7

PocketLAB

4;6;7;8

Buitenland

1;3;6

Het blijft een uitdaging om ons publiek verder te verjongen. We zetten hierop onverminderd in, oa.
door groepen 5 en 6 via Facebook en Instagram specifiek te benaderen. Volgend jaar willen we meer
informatie (via lezingen en samenwerking) op academies (groep 6) gaan brengen. Een eerste zet is
gedaan met de nieuwe samenwerking met de opleiding Muziektheater van ArtEZ. Een nauwere
samenwerking met KC Den Haag is in voorbereiding. Thematische groep 3 wordt via onze kanalen
vooral in een omtrek aangesproken. Groepen 2,4 en 7 krijgen nieuwsbrieven en uitnodigingen direct
aangeboden. Groep 1 wordt vooral via de speellocatie aangesproken, maar wij zetten uiteraard ook
breed uit met verspreiding van materiaal.
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Communicatiekanalen
2018

2019

2020

2021

Website bezoeken

16.167

18.840

14.909

16.351

-- unieke bezoekers

11.000

13.189

10.388

11.203

Facebook likes

1.474

1.956

2.114

2.231

YouTube bereik

55.500

104.700

151.300

191.500

8.714

14.482

16.788

21.635

YouTube uren

348

430

961

1.000

Instagram volgers

166

440

585

713

Twitter volgers

622

662

714

709

Nieuwsbrief digitaal

833

833

1,177

1.210

36,8%

48,1%

52%

48%

YouTube weergaven

--open percentage

Website
Het aantal websitebezoeken in 2021 gestegen. We zien dat het aantal unieke bezoekers hoger is dan
in 2020. Hoewel de bezoeken lager waren in de maanden waarin de lockdowns zijn aangekondigd of
aangescherpt, hebben we nieuwe bezoekers aangetrokken met online concertvideo’s, waaronder die
van Andriessen Festival. We zijn bezig een verbeterde website geleidelijk te introduceren. In 2021
betreft dat vooral nieuwe promotie uitingen waarin het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl al
doorklinkt. Deze zijn te zien op drukwerk, in de website en online video’s. Er is een geheel nieuwe
website in voorbereiding die we hopen in 2022 te lanceren. In deze nieuwe website moet het mogelijk
worden een connectie met het archiefsysteem te maken.
Social media
De aandacht voor onze Facebookpagina is in 2021 licht gestegen ten opzichte van 2020. De verhoging
is vooral gerealiseerd door de verhoogde frequentie van berichtgeving. Facebook is de primaire
aanjager van de websitebezoeken. We plaatsen hier aankondigingen, nieuws, terugblikken en (links
naar) concertopnames. De Instagrampagina is in een jaar gegroeid van 585 naar 713 volgers. Doel
voor de komende periode is om dit verder uit te breiden. Volgers op Instagram zitten in de
leeftijdscategorie 25-44 jaar. Voor deze doelgroep als concertbezoekers is de communicatiestijl en
frequentie vorig jaar al aangepast, dit zetten we voort in de komende periode.
Online advertenties
Voor advertenties hebben we een samenwerking met Afdeling Cultuur, het culturele zusje van het
online marketingbureau Afdeling Online, met als doel een verdere professionalisering van Google Ads/
Grants, waardoor websitebezoek gestimuleerd wordt. Hiernaast maken we gebruik van advertenties
op de verschillende sociale media kanalen.
Digitale nieuwsbrief
De maandelijkse nieuwsbrief concentreert zich vooral op de concrete aankondiging van concerten om
bezoek te stimuleren. We plaatsen er nieuwsberichten en save-the-date overzichten zodat lezers
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alvast data in hun agenda kunnen blokkeren. Het aantal ingeschreven ontvangers is licht gestegen
naar 1.210.
Direct mail
We sturen we trouwe bezoekers, supporters en nauw betrokkenen zonder e-mail een concert
uitnodiging per post. Hoogwaardigheidsbekleders krijgen altijd een persoonlijke uitnodiging per post.
Er worden regelmatig brieven en mailings verstuurd voor de werving en het behoud van de supporters
van het ensemble.
Videocontent
In 2021 hebben we 22 video’s gemaakt en deze online gezet in de website en op sociale media. In
deze periode is het vooral ter compensatie voor het ontbreken van live concerten ingezet. Bijkomend
voordeel is dat de video’s ons bereik hebben vergroot. Op YouTube is het aantal views gestegen van
16.788 in 2020 naar 21.635 in 2021. Onderwerpen: Andriessen Festival, Young Composers Meeting
en Aardlek.
Drukwerk
Voor alle grotere concertseries verspreiden we drukwerk (posters en flyers) in de betreffende steden
waar deze concerten plaatsvinden. Verspreiding doen we in samenwerking met vrijwilligers,
ingehuurde bureaus en onze partners.
Documentatie
Alle concerten en projecten worden geregistreerd en wanneer opnames kwalitatief voldoen worden
ze online op onze kanalen gedeeld. Partners, componisten en betrokken spelers kunnen de opnames
(audio en/of video) op hun eigen kanalen linken, cq. embedden. Geluidsopnames van concerten (incl
cd’s) plaatsen we op Bandcamp (ereprijs.bandcamp.com). Video’s van concerten worden op YouTube
geplaatst. De repetitie opnames van het compositieproject worden vooraf online gezet voor docenten
en leerlingen. De “>400 composities” (work-in-progress) lijst op de website zal technisch niet verder
worden uitgebreid in afwachting van de koppeling met ons archiefsysteem waarmee straks direct
archiefinformatie in de website kan worden getoond.
Continuïteit
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. In dit kader zijn de
volgende opmerkingen van belang: 1) De in de sector gehanteerde beleids- en subsidieperiodiek van
telkens vier jaren, waarbij de huidige periode aan het eind van 2024 afloopt. Subsidiënten zijn:
Provincie Gelderland, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Arnhem en het Fonds Podiumkunsten. 2) De
overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, hebben grote gevolgen
voor de gehele cultuursector. Tot ver in 2021 werden publieksactiviteiten en voorbereidingen beperkt
(of in bepaalde vormen geheel niet toegestaan) en daarom was het lastig, zo niet onmogelijk
dergelijke activiteiten op een gebruikelijke manier te laten plaatsvinden. De Ereprijs heeft in 2021
slechts een klein deel van haar projecten geannuleerd. De Ereprijs heeft kleinschaliger versies en
online varianten ter vervanging gerealiseerd. Provincie Gelderland, Gemeente Arnhem, Gemeente
Apeldoorn en het Fonds Podiumkunsten hebben bericht dat er coulant omgegaan zal worden met de
prestatieverplichtingen, die normaal gesproken aan subsidies verbonden zijn, maar die onder
restricties mogelijk niet uitgevoerd kunnen of mogen worden. Op basis daarvan is de inschatting dat
het voortbestaan van De Ereprijs niet in gevaar is.
Eigen vermogen
In de afronding van boekjaar 2020 is een bestemmingsreserve opgenomen welke deels opgebouwd uit
aanvullende ondersteuning voor lasten en gederfde inkomsten vanwege COVID-19, met de toelichting
dat deze in 2021 en verder is aangewend om de doelstellingen van De Ereprijs te behartigen. In 2021
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is echter een correctie nodig van resultaat en reserve. Een toelichting op de correctie en de Covid19 bestedingen is te vinden in het financieel verslag. In 2021 is een klein positief resultaat ad € 4.673
opgebouwd dat in de nieuwe bestemmingsreserve wordt opgenomen. Het eigen vermogen is eind
2021 ad € 59.187.
Tot slot
Inmiddels hebben we het eerste jaar van de kunstenplanperiode 2021-2024 afgerond. In dit jaar was
er veel nieuw. Zo was er een wisseling van de artistieke wacht en artistieke inhoud, er waren
coronagolven en coronamaatregelen en er zijn drie nieuwe dirigenten actief voor het orkest. We
constateren dat al deze nieuwe zaken uiteindelijk hebben bijgedragen aan een verfrissende stroom in
en rond De Ereprijs. We gaan dan ook vol goede moed voorwaarts naar 2022!

Namens het bestuur van Orkest De Ereprijs Apeldoorn, 31 maart 2022
Pieter-Matthijs Gijsbers – penningmeester,
ValidSigned door P.M.J.M. Gijsbers
op 26-04-2022
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instrument voor levende componisten
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Voorwoord
De Ereprijs heeft voor de periode 2021-2024 een rijk en uitgebreid plan gemaakt dat wordt
ondersteund door het Fonds Podiumkunsten, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Arnhem en Provincie
Gelderland. Het plan richt zich op het voortzetten en versterken van de educatieve betrokkenheid,
opdrachten voor nieuwe muziek aan vele componisten, concertseries, samenwerkingsverbanden,
coproducties en Labs voor muziektheater.
Het jaar 2021 is opnieuw een uitzonderlijk jaar geworden vanwege de coronapandemie.
Maar we zijn erg trots op onze aanwezigheid en prestaties in het huidige muzikale bestel.
We zijn erin geslaagd om naast onze reguliere activiteiten nieuwe samenwerkingen met Museum
CODA, met KASKO Huis voor Muziektheater en met de afdeling Muziektheater van ArtEZ op te starten.
Ondanks alle beperkingen hebben we bijzondere producties gerealiseerd; de geplande voorstellingen
van de nieuwe uitgebreide versie van het Andriessen Festival kregen vorm via hoge kwaliteit videoopnames en webcasting door ‘We Are Live’; het laten plaatsvinden en produceren van de 27e editie
Internationale Young Composers Meeting in hybride formaat; het voor het eerst aanwezig zijn op de
Open Monumentendag en de IJsselbiënnale; het in première brengen voor live publiek van 7 nieuwe
composities. De eerste resultaten van onze nieuwe huisstijl, ontwerpen door Pier Taylor werden voor
publiek zichtbaar tijdens het Andriessen Festival.
We zijn verheugd dat onze aanvraag voor de reeks compositieopdrachten voor 17 componisten -met
grote dank aan het Fonds Podiumkunsten- werd gehonoreerd. Het werken met een stabiel team van
drie huisdirigenten zorgt ervoor dat we continuïteit in al onze activiteiten konden en kunnen
behouden. De live aanwezigheid van publiek -wanneer dat was toegestaan- bij de serie Aardlek, bij de
Personal Cultures concerten, bij het Gaudeamus Festival en bij de Lab's, was zeer bevredigend.
Op verschillende momenten in het jaar moesten onze activiteiten worden verschoven naar een later
tijdstip of een andere, vaak hybride vorm krijgen. Inventiviteit, flexibiliteit en doorzettingsvermogen
waren vereist, maar het algemene gevoel binnen het orkest is dat het een goed jaar was dat het orkest
vooruit heeft geholpen, dat De Ereprijs aanwezig was en dat we een belangrijke rol hebben gespeeld
binnen de gebieden waarin we actief zijn, ondanks deze moeilijke tijden. We hebben de orkestleden,
gastspelers en/of remplaçanten en betrokken freelancers de afgelaste concerten en repetities kunnen
uitbetalen.
Ondanks de bijzondere omstandigheden bleken de orkestleden flexibel en extra enthousiast voor alle
nieuwe ondernemingen. Zoals altijd konden we rekenen op de maximale inzet van ons transport- en
opbouwteam, Marco en Marcel. Rosalie Zwart organiseerde opnieuw heel effectief onze educatieve
projecten: het scholierenproject en de YCM. Maarten Sprangh fotografeert weer onze live concerten.
Aan het eind van het jaar zijn Mirjam de Zwart en Marcel Vos ons team komen versterken. Graag
bedanken we hier onze betrokken bestuursleden voor hun steun in deze lastige periode.
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Over Orkest De Ereprijs
Als ‘instrument voor levende componisten’ geeft Orkest De Ereprijs opdrachten aan componisten voor
composities die het orkest zelf uitvoert. Daarnaast initieert het collectief vernieuwende,
interdisciplinaire projecten die het realiseert in samenwerking met partners. Met deze aanpak heeft
De Ereprijs een eigen plaats verworven in de wereld van de nieuwe gecomponeerde muziek. De
belangrijkste pijlers van het collectief zijn vernieuwing, talentontwikkeling, interdisciplinariteit en
educatie.
Het orkest heeft een vaste veertienkoppige bezetting bestaande uit piano, twee fluiten,
klarinet/basklarinet, twee saxofoons, trompet, twee trombones, hoorn, tuba, elektrische gitaar,
basgitaar en slagwerk (klassiek, modern, drums). Hiermee kan het orkest voldoen aan de vaak
specifieke wensen van hedendaagse componisten.
Onder de naam RKST21 (Orkest van de 21ste eeuw) wordt de vaste bezetting regelmatig uitgebreid
naar ruim dertig muzikanten. Onder hen zijn strijkers, pianisten, harpisten en accordeonisten. Deze
flexibele ‘schil’ biedt componisten extra mogelijkheden en biedt musici in binnen- en buitenland de
mogelijkheid om ervaring op te doen met nieuwe muziek. Voor RKST21 werkt De Ereprijs samen met
NJON, Phion en ArtEZ.
Orkest De Ereprijs gelooft dat nieuw gecomponeerde muziek de kracht heeft om te verbazen, te
verwonderen en wakker te schudden. De doelstellingen van De Ereprijs zijn het initiëren en
ontwikkelen van nieuwe muziek, het initiëren van en participeren in interdisciplinaire projecten en het
uitvoeren van dit alles voor een gecommitteerd publiek.
Als opdrachtgever spant het collectief zich in voor zowel gevestigde als beginnende componisten.
Samen met hen maakt De Ereprijs de hele reis van idee tot uitvoering. Het collectief brengt tevens een
structurele verbinding tot stand tussen studenten en de professionele wereld, in producties waarbij
jonge makers uit diverse disciplines nieuw werk scheppen. Daarbij brengt het collectief makers en
publiek met elkaar in contact. Zo stimuleert de vereniging een open muziekcultuur die zich steeds blijft
actualiseren.

Herziene planning leidt tot online producties
Vrijwel de hele programmering die gepland stond voor het live Andriessen festival in februari hebben
we als video-opname weten te realiseren en het festival één week online gezet. De YCM hebben we
helemaal online weten te organiseren en was een groot succes, ook door de video’s die werden
ingezonden door deelnemers.
In februari zou de première zijn van de vernieuwde serie Aardlek_urgent matters. Aardlek#1 was niet
live mogelijk maar we hebben wel de opname van het opdrachtstuk “Upstream” van Lise Morisson en
online première gedaan. Animator Okke van Bremen hebben we opdracht gegeven een bijpassende
video te maken (zie pg.24). De live Aardlek#1 is verzet naar Orpheus in juni. In april hebben we in
plaats van de live Aardlek #2 de video-opname gemaakt van ‘Thin Air’ die meedeed aan Festivals of
Compassion (zie pg. 25). Aardlek#2 werd live verplaatst van april naar november 2021 in Museum
CODA, onze nieuwe vaste partner voor de Aardlek-serie. Het concert voor de Uitnacht van januari
werd verplaatst naar 3 september.

Jaarrekeningpaginering: 20 van 74
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Activiteiten overzicht

• Nieuwe composities (premières van speciaal voor ons gecomponeerd werk)
Fonds Podiumkunsten
 Ned McGowan (Fonds Podiumkunsten)
 Oğuz Büyükberber (Fonds Podiumkunsten)
 Christiaan Richter, voor RKST21 (Fonds Podiumkunsten, uitvoering uitgesteld naar 2022)
Eigen middelen en/of samenwerking
 Lise Morrison (De Ereprijs eigen middelen)
 Jasna Veličković (De Ereprijs eigen middelen)
 Ted Hearne (co-commissie met Gaudeamus, NAF)
 Christopher Trapani (co-commissie met Gaudeamus, NAF)
 Alisson Kruusmaa (opdracht Phion)
 Nubim Kim & Maike Androsch (alumni ArtEZ)
 Thanakarn Schofield (opdracht laureaat YCM 2020, Frank vd Wal stichting)
 Martin Mayo, (opdracht laureaat YCM 2020, voor YCM-slotconcert)
 15 internationale deelnemers YCM 2021
 111 Nederlandse leerlingen (77 composities Compositieproject scholen)
 20 Duitse leerlingen (20 composities Compositieproject scholen)
 35 studenten (35 composities ArtEZ programma, afd. filmmuziek, compositie, docent muziek)
 14 composities van 1 minuut voor Wim Boerman; Joyce Bee Tuan Koh, Ed Bennett, Joe Cutler, Andrew
Hamilton, Ted Hearne, Bernard Hunnekink, Roger Marsh, Jan van de Putte, Michael Smetanin, Janco
Verduin, Jeroen van Dijk, Huba de Graaff, Chiel Meijering, Michael Wolters (afscheidsconcert)

• Concerten







Vernieuwde concertserie Aardlek _urgent matters. Nieuwe samenwerking met Museum CODA.
Andriessen Festival #3 (Orkest De Ereprijs, RKST21 en kleine ensembles), Arnhem
27e International Young Composers Meeting, Apeldoorn
Personal Cultures concerten, deel van Re-Generation. Apeldoorn en Arnhem
ODM, ArtEZ meets & CHOCO, ArtEZ Arnhem (ism Zwolle/Enschede)
Compositieproject scholen, Regio’s Oost- en Midden Nederland en Duitsland

• Coproducties





Uitnacht, Arnhem
PocketLAB met KASKO Zwolle, Apeldoorn (nieuw)
IJsselbiënnale (nieuw)
Monumentendag, Apeldoorn (nieuw)

Kortom meer dan 172 nieuwe korte en lange werken in dit kalenderjaar gerepeteerd en uitgevoerd.
In 2021 hebben we 36 concerten en 86 repetities opgetekend (formeel, zie speellijst).

Jaarrekeningpaginering: 21 van 74
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Projecten 2021
ArtEZ programma

• ArtEZ ChoCo
ChoCo is een project in samenwerking met ArtEZ dansacademie en conservatorium Arnhem en Zwolle
en brengt jonge componisten, choreografen en dansers samen. Door te creëren krijgen deze jonge
makers de kans praktijkervaring op te
doen en hun talent te ontwikkelen. In
slechts een aantal dagen wordt er uit
het niets nieuw werk gemaakt. Het
resultaat is muziek en dans van de
toekomst, gemaakt en uitgevoerd door
artiesten van morgen. Een moderne,
brutale, avontuurlijke maar ook up
close and personal voorstelling, van
aanstormend talent en Orkest De
Ereprijs.
De choreografen en componisten werken een week aan diverse werken voor dansers en levende
muzikanten. Op drie momenten worden musici van De Ereprijs ingezet. Op de laatste dag voert het
hele orkest de werken uit in een publieke show. Vanwege de coronamaatregelen kon De Ereprijs niet
meedoen aan de editie van januari
2021. De editie december 2021 (van 8
tm 17) vond met succes plaats ondanks
de COVID beperkingen. De Ereprijs was
live aanwezig om in het conservatorium
ArtEZ Arnhem te repeteren met de
componisten, en opnames te maken die
gebruikt werden door de choreografen.
De muziek van het eindproject werd
gerepeteerd in onze repetitieruimte in
ACEC o.l.v Tjeerd Barkmeijer en
opgenomen door studenten van ArtEZ.
Fotos: ChoCo Show, Live stream 17 december |
18:00 uur

• ArtEZ meets Ereprijs
Project voor componisten Klassieke Muziek, Jazz/Pop, Theater en Film in opleiding in Zwolle en
Arnhem. Drie dagen vol repetities, het openbare concert ArtEZ meets Ereprijs en een opnamedag in
de concertzaal van ArtEZ Arnhem voor studenten van deze verschillende Bachelor en
Masteropleidingen die componeren voor De Ereprijs. De stukken zijn altijd hybride en erg gevarieerd,
interdisciplinair met inbreng van synchrone film en elektronische muziek. Dit jaar werkten we met 8
studenten.
6, 8, 10 oktober repetities | ACEC
15 oktober concert | ArtEZ, Arnhem, 19:30 uur o.l.v. Gregory Charette
16 oktober opnamen | ArtEZ, Arnhem o.l.v. Gregory Charette
Jaarrekeningpaginering: 22 van 74
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ArtEZ Meets Ereprijs Orkest olv Gregory Charette.

• ArtEZ ODM
Opleiding Docent Muziek werkplaats voor ArtEZ
Zwolle/Enschede. Studenten van beide afdelingen
componeren in het kader van hun studie voor Orkest
De Ereprijs. In onze repetitieruimte in Apeldoorn
worden de composities van ODM-studenten
gerepeteerd, gespeeld en direct opgenomen. Vanaf
2021 begeleiden we de studenten uit Zwolle in de
periode voorafgaand aan het concert.
In 2021 waren alle studenten aanwezig, 7 uit Enschede
en 4 uit Zwolle.
2 juni, repetities en concert ODM -Zwolle composities |
ACEC, o.l.v. Gregory Charette
11 juni, repetities en concert ODM -Enschede composities |
ACEC, o.l.v. Arne Visser

Arnhemse Uitnacht
De Arnhemse Uitnacht werd
dit jaar gecanceld in januari
en verplaatst naar 3
september. Tijdens de
Arnhemse Uitnacht we
speelden we twee speelse
composities met rijke
kleurklanken en vol humor
in het uitverkochte
Posttheater.De Arnhemse
Uitnacht is een avond vol
kunst, cultuur en uitgaan.
Op vele locaties en in
verschillende horecazaken in de stad kan het publiek beleven wat Arnhem te bieden heeft op het
gebied van kunst, cultuur en uitgaan. Het programma van de Arnhemse Uitnacht bestaat uit
voorstellingen, rondleidingen, exposities, workshops, lezingen en andere ontmoetingen.
Jaarrekeningpaginering: 23 van 74
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Onderdeel van de Arnhemse Uitnacht is de uitreiking van de Cultuurprijs Arnhem. Het evenement
vindt de hele avond en nacht plaats in de binnenstad en is gratis toegankelijk.
3 september | Posttheater, 19:30 uur
Programma (live & live stream)

Tyler Eschendal – LoveBabyDarlingComeBackNowBeMine
Carlos Itturalde – El (Sin)Sinsaloense
Orkest De Ereprijs
Arne Visser, dirigent

Arnhemse Uitnacht, Arne Visser dirigeert Orkest De Ereprijs

Pocket LAB
We zijn dit jaar in oktober (1 tm 9) begonnen met PocketLAB: een laboratorium waar nieuwe formats
worden ontwikkeld en nieuwe wegen in interdisciplinair werken worden ingeslagen. Met een kleine
groep deelnemers uit verschillende disciplines gaan we in gesprek over het gewenste onderzoek. Na
repetities volgt een uitvoering met Orkest De Ereprijs tijdens de presentatiedag van het PocketLAB.
Het PocketLAB is een samenwerking tussen Orkest De Ereprijs en KASKO Huis voor Muziektheater.

Jaarrekeningpaginering: 24 van 74
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Presentatiedag 9 Oktober, | ACEC, 19:30 uur, Orkest De Ereprijs, o.l.v. Gregory Charette

Artiesten van LAB #1: Merlijn Runia, mezzosopraan & Julliet Mout, scenograaf
Mezzosopraan Merlijn Runia dook in het enorme muziekrepertoire van Orkest De Ereprijs.
Van 1 t/m 9 oktober ging Merlijn hier een week lang mee experimenteren, onderzoeken en spelen,
samen met het orkest en vormgever Juliette Mout.
Over het onderzoek van Merlijn:
Vóór de oerknal was alles één en onbegrensd. Maar door de oerknal zijn er losse dingen ontstaan en
die dingen hebben huiden en randen
waarmee ze zeggen: ik ben niet jou en jij bent niet mij.
Een vrouw heeft het heeft ernstige verlangen terug te keren naar deze toestand van vóór de oerknal,
en doet verwoede pogingen deze toestand van symbiose, en uiteindelijk versmelting, te bereiken.
Vanaf volgend seizoen doen we dit twee keer per jaar. In juni en oktober vindt er dan een LAB-proces
plaats in de vorm van een intensieve werkweek. Daarin richten we ons op concrete thema's voor het
artistiek onderzoek:
Pocketopera: muziektheater
Virtual reality: nieuwe technologieën
Interactiviteit: publiek is de dirigent
De afsluiting van de werkweek bestaat uit een publieke uitvoering van het nieuwe werk met een
‘meet-the-artists-conversation’ - een gesprek tussen publiek, studenten en professionals. Wij creëren
ruimte voor onderzoek op het gebied van nieuwe muziek, theater en muziektheater en geven jonge
makers de kans hun nieuwe ideeën uit te werken. Wij laten het publiek getuige zijn van deze nieuwste
werken en ontwikkelingen. Experiment, verse
noten, nieuwe teksten, achtergrondgesprekken
en een open dialoog met het publiek.

Andriessen Festival 3de editie
Sinds 2019 organiseren Musis Arnhem, Phion,
Orkest De Ereprijs en ArtEZ het Andriessen
Festival. Een programma vol hedendaagse muziek
in de voetsporen van Louis Andriessen. Zijn
zoektocht naar- en composities voor
onconventionele instrumentaties creëerde een
ensembletraditie die avontuurlijke en
onverwachte vormen van geschreven muziek
stimuleert. Om de toekomst van klassieke muziek
te ontdekken, bundelen Phion en Orkest De
Jaarrekeningpaginering: 25 van 74
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Ereprijs hun krachten onder de naam RKST21. Andriessen heeft veel componisten op verschillende
manieren beïnvloed. We geven tijdens dit festival een podium aan al deze verschillende benaderingen
van muziek van vandaag en we vieren het werk van Louis Andriessen.
Online editie
Voor deze derde editie konden we ons geliefde publiek helaas niet fysiek in de concertzaal ontvangen.
We zijn erg blij dat we het volledige programma van 6 t/m 13 maart gratis konden aanbieden in een
speciale online omgeving via hoge kwaliteit video-opnames, gefilmd door ‘We Are Live’. In totaal 22
opnames op video, inclusief extra interview video's met componisten en Henk Heuvelmans, voormalig
directeur van Gaudeamus. De presentaties van de video’s werden verzorgd door Beitkse De Jong.
Zowel RKST21 als Orkest De Ereprijs speelden onder bezielende leiding van Manoj Kamps. Naast
RKST21 presenteerden verschillende solisten en kleinere ensembles muziek van Tansy Davies,
Christiaan Richter, Alisson Kruusmaa, Ed Bennett, Hans Abrahamsen, Hans Koolmees, Martijn Padding,
Kate Moore, Klas Torstensson, Nubim Kim, Maike Androsch & Louis Andriessen.
NPO Radio 4 heeft op zondag 7 maart het hele avondprogramma als NTR Avondconcert uitgezonden.

RKST 21 onder leiding van Manoj Kamps

https://www.youtube.com/watch?v=Iux3i1859A4

Jaarrekeningpaginering: 26 van 74
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Laura Sandee en Michaela Reiner

Konstantyn Napolov

Manoj Kamps en Sterre Konijn

Beitske De Jong in gesprek met Henk Heuvelmans

RKST21 (Orkest De Ereprijs & Phion & ArtEZ)
onder leiding van Manoj Kamps
Ed Bennett - Belonging, sopraan, Sterre Konijn
Alisson Kruusmaa - ...and the great winds come and go, sopraan, Michaela Riener
Maike Androsch - Untitle
Nubim Kim- Rotary Vertigo III
Andriessen Legacy
onder leiding van Manoj Kamps
Hans Koolmees - MERZ , De Ereprijs & Michaela Riener
Tansy Davies - Feather and Groove, De Ereprijs
aangevuld met cello & sax
Louis Andriessen - On Jimmy Yancey, De Ereprijs in
bezetting van de Volharding
Gastoptredens
Laura Sandee, piano
Kate Moore - Sliabh Beagh
Tansy Davies - Destroying Beauty
Laura Sandee-piano & Michaela Riener - zang
Martijn Padding - Huw’s Accra Hop
Vincent van Amsterdam, accordeon
Christiaan Richter – Afbuigingsjuk
Vincent van Amsterdam -accordeon & Michaela Riener zang
Torstensson - Two songs of Queen Christina
Konstantyn Napolov, slagwerk
Tansy Davies - Dark Ground
Christiaan Richter - Droplet II
Jaarrekeningpaginering: 27 van 74
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27e International Young Composers Meeting
Zondag 7 t/m vrijdag 12 maart 2021 | Apeldoorn
De jaarlijkse International Young Composers Meeting is een gevestigd internationaal platform voor
jonge componisten en studenten compositie (bachelor, master en autodidact). Met de International
Young Composers Meeting biedt Orkest De Ereprijs zestien jonge professionele componisten de
mogelijkheid om een stuk te componeren voor het ensemble en zo hun talenten te ontwikkelen, hun
kennis te vergroten en een netwerk op te bouwen. Uit de meer dan 160 aanmeldingen van over de
hele wereld selecteert De Ereprijs 15 young composers. Zij schrijven ieder een stuk voor het orkest en
vijf zangers in opleiding. Een jury selecteert uit de deelnemers drie veelbelovende componisten. Zij
krijgen de opdracht een nieuwe compositie te schrijven. Een van hen schrijft een werk voor het
uitgebreide RKST21.

Eden Lonsdale, deelnemend componist

Carol Jones, deelnemend componist

Hybride Meeting
Om de 27e YCM 2021 te kunnen laten doorgaan moesten we besluiten om hybride te gaan werken.
Met Spatial Chat hebben we een online omgeving ingericht die we konden gebruiken voor algemeen
contact, maar ook netwerken, napraten en gezelligheid. Spatial Chat werd ook ingezet voor de
individuele lessen, de lezingen in de avonden en de workshops. Via Source-Live software hebben de
repetities en het concert kunnen doen.

Jaarrekeningpaginering: 28 van 74
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Livia Malossi, (commissie RKST21) via Spatial Chat software tijdens de opening van YCM

Live Stream Finale
Er was een sprankelende livestream finale van een intensieve week voor componisten en orkest.
Door de omstandigheden deze keer alleen voor genodigd publiek toegankelijk.
Een nieuw element dat dankzij corona zijn intrede deed en dat we als format gaan behouden waren
de speciale video’s die de deelnemers hadden opgenomen op hun favoriete inspiratie-locatie, waar ze
vertelden over hun stuk. De video’s maakten als presentatievorm deel uit van de finale.
•Zondag 7 maart | Online Opening Meeting, 14:00-16:00
Tyler Eschendal’s LoveBabyDarlingComeBackNowBeMine Video Online - premiere
•Maandag 8 – donderdag 11 maart: repetities |ACEC, Apeldoorn | 10.00 / 17.00 uur
Zoals ieder jaar werden er tijdens YCM lezingen gehouden door de senior composers.
Lezingen & Specials:
 Maandag 8 maart:
Florian Mayer & Tansy Davies
 Dinsdag 9 maart:
Richard Ayres & Huba de Graaf
 Woensdag 10 maart:
Martijn Padding
 Donderdag 11 maart:
Georgi Sztojanov
 Vrijdag 12 maart:
11.30-12.30 Workshop Martijn Buser - nieuw
13.00-15.15 Experts ‘Meet & Connect’ sessies - nieuw
met Yiannis Kyriakides, Esther Gottschalk, Martijn Buser, Bert Palinx als experts.
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Eindconcert met uitreiking van de compositieopdrachten
Vrijdag 12 maart: ACEC (& live stream) - 16.00-19.00 uur
Zangers: Viola Cheung,sopraan Kitty Lai, sopraan, Jasperina Verheij, mezzosopraan,Benjamin Jago
Larham, Ttenor Joao Silva, bariton, Georgi Sztojanov,tenor
Orkest De Ereprijs – Rob Vermeulen, dirigent
Deelnemers YCM en programma eindconcert: Xiaoran Jiang (China), Robert Crehan (UK), Isa Gibbs
(UK), Patrick Hegarty (UK), Carol Jones (UK), Aaron Israel Levin (USA), Eden Lonsdale (UK / Germany),
Yi-Ting Lu (Taiwan), Livia Malossi (Italy), Jeremy Rapaport-Stein (USA), Anna Semple (UK), Ho-Chi So
(Hong Kong SAR / China), Angela Slater (UK), Hsin-Hua Wang (Taiwan), Leo Lehtinen (Finland)
& Martín Francisco Mayo Vera gebakken cultuur, premiere (laureaat YCM 2020)
Uitgereikte commissies:
 Orkest De Ereprijs commissie: Patrick Hegarty
 St. Frank van der Wal Fonds commissie: Ho- Chi So
 RKST21 commissie: Livia Malossi

Ho-Chi So, Commissie St. Frank van der Wal Fonds

YCM repetities in ACEC Apeldoorn

YCM final concert

Jaarrekeningpaginering: 30 van 74
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Huba de Graaff, Aspasia Nasopoulou, Georgi Sztojanov

Reacties van deelnemers
• “It was so lovely to hear everyone's hard work culminate in this concert with the personal touch of the videos before each
piece. It was really nice to gather after the concert in spatial chat too, as we could congratulate each other and reflect on the
week.”
• “Thanks again to all of you for making the week happen under really tricky circumstances. Great to be part of it and totally
bowled over to have won the commission!”
• “What an amazing week. Thank you for your hard work along with the members'. I sincerely appreciate those invaluable
learning experiences and connections made at the meeting!”
• “Yesterday was an unforgettable day.
Every link, every work is deeply moved me.
YCM gives me a lot. Thank you for your hard work! I'm really really enjoyed it!”

Reacties van publiek
• “It was so glorious to see you all doing what you should be doing - making great music and important music. You’re so right
- we need this more than ever. Simply Bravissimo!!!!”
• “With the videos you made us experience a bit the personality and message of each composer, bringing them a bit closer to
the performers and thus to the listeners as well!“
• “I watched the whole programme and jury …nice speeches. Also sound quality was excellent.”

Jaarrekeningpaginering: 31 van 74
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Aardlek Concertserie is vernieuwd
Concertserie Aardlek: urgent matters brengt muziek van vandaag naar Apeldoorn. Aardlek: urgent
matters verbindt actuele thema's met nieuwe composities die in opdracht zijn geschreven. Gasten uit
verschillende disciplines (o.a. filosofie, design, literatuur, wetenschap) delen hun ideeën en vragen
met het publiek en de aanwezige componisten in een informele setting. De concerten vinden plaats in
CODA Museum in Apeldoorn.
Elke serie van vier concerten per jaar heeft een specifiek thema dat door vier verschillende
componisten vanuit hun eigen perspectief tot een compositie wordt verwerkt. De componisten komen
uit verschillende generaties en hebben verschillende culturele achtergronden. In 2021 we zijn
begonnen met drie introducerende Aardlek concerten met de thema’s Oor voor elkaar en De tijd
nemen. Onze gasten; Stine Jensen schreef en presenteerde een column in Aardlek#1, Bas Kwakman
schreef speciaal voor Aardlek#2 vijf nieuwe gedichten en Anne Vegter bracht vier gedichten uit haar
bundels in Aardlek#3
Programma Aardlek#1_27 juni: Oor voor elkaar | Theater Orpheus, 15.00 uur
Andries van Rossem – Still
Lise Morrison- Upstream première
Hans Koolmees -MERZ
Hanna Kulenty -Going up II
Michaela Riener, sopraan
Video-animatie, Okke van Breemen
Arne Visser, dirigent
Gastspreker: Stine Jensen, filosoof en schrijver

Arne Visser dirigeert Lise Morrison ‘Upstream’ met video-animatie door Okke van Breemen
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Stine Jensen in gesprek met Hans Koolmees, Andries van Rossem en Lise Morrison

Programma Aardlek#2_7 november: De tijd nemen|CODA Museum, 16.00 uur
Bas Kwakman, voordracht
Calliope Tsoupaki-Thin Air
Bas Kwakman
Callioppe Tsoupaki-En Plo
Bas Kwakman
Thanakarn Schofield - (Un)-Chained II*, première
Interview Calliope Tsoupaki door Bas Kwakman
Rosie Tee- Propel
Gastspreker: Bas Kwakman, dichter, schrijver,beeldend kunstenaar en voormalig directeur Poetry
International Rotterdam
*opdracht van St. Frank van der Wal Fonds.
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Aardlek #2, De tijd nemen in CODA

Gastspreker Bas Kwakman in gesprek met Calliope Tsoupaki

Programma Aardlek#3_12 December De tijd nemen|CODA Museum, 15.00 uur
Jan van de Putte - Keine Bewegung
Christopher Trapani- Rumba Ingombra
Tadeusz Wielecki - Collage Tango
Dirigent: Arne Visser
Katharina Gross, solo cello
Gastspreker: Anne Vegter, voordrachten door voormalig Dichter des Vaderlands
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Aardlek #3, voordrachten door voormalig Dichter des Vaderlands Anne Vegter

Katharina Gross, gastsolist cello

Aardlek#3 v.l.n.r. Anne Vegter, componist Jan van de Putte, dirigent Arne Visser, solist Katharina Gross
Jaarrekeningpaginering: 35 van 74
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Re-Generation_Personal Cultures
In het kader van Re-Generation 2021 heeft Orkest De Ereprijs
componisten uitgenodigd om nieuwe composities te schrijven die
genres en generaties verbinden. Met deze nieuwe stukken voor
Orkest De Ereprijs bieden ze een verdiepend inzicht in
achtergronden en herkomsten. Luisteraars van verschillende
culturen en tradities kunnen elkaar hier tegenkomen in een
stroom van nieuwe muzikale versmeltingen. Deze concertserie
genereert nieuwe verbindingen dwars door tijden en culturen.
Het programma dat twee keer werd uitgevoerd en goed werd
ontvangen kent vijf nieuwe werken. Twee daarvan ondersteund
door Fonds Podiumkunsten, één door De Ereprijs en twee in coopdracht van De Ereprijs, Gaudeamus en NAF.
Het is een bijzonderheid dat in drie van de vijf composities de
betreffende componisten mede-uitvoerder zijn als instrumentalist
in het door hen geschreven stuk.
Publiciteitsbeeld nieuwe stijl, ontwerp door Pier Taylor

Programma Personal Cultures, Orkest De Ereprijs met componist-instrumentalisten
Woensdag 25 november 19:00 & 21.00 uur | Musis Arnhem
Zaterdag 28 november 19:00 & 21.00 uur | Gigant Apeldoorn
Ted Hearne - To Be Whole Is To Be Part (première)
Oğuz Büyükberber - Where are you from? (première)
Jasna Veličković - while we were asleep (première)
Christopher Trapani - Rumba Ingombra (Encumbered Rumba) (première)
Ned McGowan - Found in Translation (première)
Ned McGowan, contrabasfluit, Jasna Veličković, velicon, Oğuz Büyükberber, basklarinet
Gregory Charette, dirigent
Thea Derks, nagesprek (Musis)

Componist-basklarinettist Oğuz Büyükberber
Jaarrekeningpaginering: 36 van 74
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Dirigent Gregory Charette. Fotos: Maarten Sprangh

Componist Jasna Veličković bespeelt velicon.
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vlnr componisten Ted Hearne, Cristopher Trapani, Oğuz Büyükberber tijdens het nagesprek door Thea Derks met alle vijf
componisten in Musis

Compositieproject voor middelbare scholieren 2020-2021
Al jaren organiseert Orkest De Ereprijs het compositieproject voor middelbare scholieren. Dit is een
intensief en uitgebreid onderwijsproject voor eindexamenleerlingen muziek, waarin ze in een korte
periode leren over compositie, analyse, hedendaagse muziek en orkestinstrumenten. Het
eindresultaat is een compositie geschreven door de student zelf, uitgevoerd door De Ereprijs.
De composities zijn altijd verrassend, divers en het harde werk waard. Voor de leerlingen is het een
onvergetelijke ervaring. Kom luisteren naar de componisten van morgen!
Deelnemende scholen:
 Ludger College Doetinchem
 NSG Groenewoud Nijmegen
 Noordik Almelo/De Passie Wierden met strijkkwintet
 Gymnasium Hattingen/Holthausen (D)
 Heinrich Böll Gesamtschule (D)
 Johannes Fontanus College Barneveld
 Amersfoortse Berg Amersfoort
 Marnix College Ede
Online aanpak vanwege corona
Hoewel bijna alle scholen aanvankelijk in januari en februari hebben moeten afzeggen ivm corona, is
het ons gelukt bijna alle scholen alsnog in maart en april in te halen. Via een videoverbinding tussen
ACEC en de scholen konden de repetities en de afsluitende concerten via publiek toegankelijke
livestream doorgang vinden.
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Tjeerd Barkmeijer tijdens repetities compositieproject voor middelbare scholieren

Demonstructieconcert voor het schooljaar 2021-2022
Dit jaar zijn we erin geslaagd om 150 afgestudeerden van de middelbare school te ontvangen in
Orpheus Apeldoorn ter voorbereiding op hun compositieproject bij Orkest De Ereprijs. Hierbij is Hans
Koolmees aanwezig die wordt geïnterviewd door ODM studenten van ArtEZ Enschede. Zijn composite
Merz met solist Michaela Riener stond tijdens dit concert in het middelpunt. De studenten van ODM
namen ook de introductie van De Ereprijs voor hun rekening. Tijdens het Demonstructieconcert zien
leerlingen de muzikale mogelijkheden van het ensemble en kunnen zij de musici vragen stellen,
waarna ze met deze kennis aan de slag kunnen met hun eigen compositie. De Ereprijs is met dit
compositieproject een van de leidende ensembles op het gebied van muziekeducatie in Nederland.
Vanwege de coronamaatregelen hebben we dit jaar het concert speciaal moeten organiseren in
Orpheus omdat het ontvangen van zoveel leerlingen in ACEC niet mogelijk was.
Programma Demonstructieconcert
Martin Mayo - Gebakken Cultuur
Calliope Tsoupaki - Thin Air
Hans Koolmees - MERZ (parts: A.M. and Zwölf)
Rosie Tee – Propel
Tjeerd Barkmeijer, dirigent

Componist Hans Koolmees tijdens repetities demonstructieconcert in Orpheus voor middelbare scholieren
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Specials 2021

Wegens corona hebben we twee speciale video-opnames van twee stukken gemaakt; Upstream en
Thin Air. We deden mee voor de eerste keer aan de Ijsselbiënnale en speelden op de Open
Monumentendag in Apeldoorn. Tijdens het Gaudeamus Festival 2021 speelden een Lockdown Musicprogramma.
Upstream
In opdracht van De Ereprijs componeerde Lise Morrison het nieuwe werk ‘Upstream’ rond het thema
‘veranderingen in communicatie door afstand’. Okke van Breemen maakte voor de online première
een video.

Video voor Upstream, Okke van Breemen

https://www.facebook.com/orkest.de.ereprijs/videos/154224636659217

Lise Morrison - Upstream (2021)
Orkest De Ereprijs o.l.v. Arne Visser
Okke van Breemen, video
Opname: De Ereprijs
Locatie: ACEC, Apeldoorn, 12 februari 2021
Thin Air
Op 25 April namen we in het CODA
Museum 'Thin Air' op van Componist
des Vaderlands Calliope Tsoupaki. Deze
compositie is een ode aan mededogen
en solidariteit in deze moeilijke
(corona)tijden. Inmiddels is 'Thin Air' al
ruim 45 keer over de hele wereld
uitgevoerd in het kader van Festivals for
Compassion.

Opname Thin Air van Calliope Tsoupaki in CODA

https://www.youtube.com/watch?v=i6D3zUfNOV4
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Lockdown Music | Gaudeamus 2021
Ook voor componisten waren 2020 en 2021 uitdagende jaren. Van interactie met musici en het
uitproberen van ideeën voor een publiek, naar een periode van onverwachte afzondering. In dit
concert speelt Orkest De Ereprijs muziek van jonge componisten die ontstond tijdens de lockdown.
Communicatie, afstand, sociale gevoeligheid, absurditeit en humor klinken door in deze muzikale
verslagen van een bizarre periode.
Programma Zondag 12 september 2021 | 14.00 uur | Theater Kikker
Lise Morrison - Upstream
Martin Mayo - Gebakken Cultuur
Hans Koolmees - MERZ (delen: A.M. and Zwölf)
Anthony Leigh Dunstan - Headspace
Livia Malossi - HEKS
Ho-Chi So - The song of Memories and Forgetting
Patrick Hegarty - Sirens
Rosie Tee - Propel
Michaela Riener - sopraan
Georgi Sztojanov - tenor
Viola Cheung - sopraan
Lai Ngok Man - sopraan
Jasperina Verheij – mezzo-sopraan
Cyprien Crabbé – bariton
Tjeerd Barkmeijer, dirigent
Okke van Breemen - video

Orkest De Ereprijs olv Tjeerd Barkmeijer, Lockdown Music-Gaudeamus 2021
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IJsselbiënnale 2021
Muziek scherpt ons innerlijk voor constante dynamische verandering en
verbindt onze beleving van het landschap met onszelf. Neem de tijd om te
luisteren en onze omgeving en natuur te observeren. Het kan ons
gevoeliger en bewuster maken voor de structuren, stromen en eindeloze
mogelijkheden die ons omringen.
Orkest De Erperijs nam voor de eerste keer deel aan Ijsselbiënnale.
Aansluitend bij het thema van het jaar De Ereprijs bracht muziek van Dolf
de Kinkelder, Calliope Tsoupaki & Hanna Kulenty.
Zaterdag 18 september 14.00 u & 16.00 u | Infocentrum IJssel Den Nul
Programma 'Neem de tijd'
Dolf de Kinkelder - Tao
Calliope Tsoupaki - Thin Air
Hanna Kulenty - going up II
Arne Visser, dirigent

Open monumentendag

Workshop voor publiek tijdens Open Monumentendag en concert

De Ererijs deed voor het eerst mee aan de Open Monumentendag. Om het nieuwe seizoen te vieren,
brachten we drie speelse composities met rijke kleurklanken en vol humor. Aansluitend was er
speciaal voor kinderen een demonstratie van de muziekinstrumenten en meer over de magische
wereld van muziek.
Zaterdag 11 september
Openluchtzwembad Boschbad 12.00, 13.30 en 14.30 uur (duur: 35-40 minuten)
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Programma
Tyler Eschendal LoveBabyDarlingComeBackNowBeMine
Carlos Itturalde - El (Sin)Sinsaloense
Trevor Grahl – Hussy
Arne Visser, dirigent

Wim Boerman Afscheidsconcert
Op 26 september vond het -twee keer uitgestelde covid concert voor Wim Boerman plaats. We
hadden aan verschillende componisten gevraagd om 'een minuut voor Wim' te componeren.
Het resultaat was 14 composities van; Joyce Bee Tuan Koh, Ed Bennett, Joe Cutler, Andrew Hamilton,
Ted Hearne, Bernard Hunnekink, Roger Marsh, Jan van de Putte, Michael Smetanin, Janco Verduin,
Jeroen van Dijk, Huba de Graaff, Chiel Meijering, Michael Wolters. Voor dit concert was Clark Rundell
uit de UK uitgenodigd die het concert dirigeerde.

Nieuw partnerschap met Bachelor Muziektheater ArtEZ & Master Muziektheater

Bachelor studenten Muziektheater ArtEZ in ACEC en Gigant

Bachelor
Studenten van de bacheloropleiding 2e jaar Muziektheater komen een week in ACEC om ons archief te
bestuderen, gesprekken te voeren met medewerkers, partners en musici. Ze krijgen een
compositieworkshop en ze werken aan een voorstelling geïnspireerd op het ‘DNA’ van De Ereprijs.
Dit jaar was dat van 7 tm 10 juni.
Master
De master Muziektheater ArtEZ ging vanaf studiejaar 2021-2022 samenwerken met de
podiuminstellingen Orkest De Ereprijs, Sonnevanck en Orkater. ArtEZ hoopt daarmee op meer
interactie tussen hun studenten en het veld. In de nieuwe samenwerking stellen de partners hun
maakproces open voor studenten van de master Muziektheater.
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https://www.theaterkrant.nl/nieuws/nieuwe-samenwerking-muziektheater-master-artez-met-veld/?
fbclid=IwAR1IIxv98pDVS1ZOMqp2iLuwmtwV2qgYcWlZPSTN5mnbwqDGmpQxPX-Df7o

In 2021 is Imke Mol -masterstudent- begonnen met het volgen van het proces van onze aankomende
muziektheaterproductie HAI in samenwerking met Veenfabriek en Echo Arnhem. Haar taak is om het
project in alle stadia te volgen. Gesprekken, vergaderingen, componistenproces, schrijvers,
procesrepetities etc. Ze houdt een dagboek bij en maakt documentatie die vertaald zal worden in een
artistiek verslag.

Fair Practice Compositieopdracht Award 2021
Nieuw Geneco heeft op 10 september 2021 de tweede Fair Practice Award Compositieopdracht
uitgereikt aan twee winnaars: Orkest De Ereprijs en mecenas Marcia (Zembla Music / Steun de
Componist). Beiden zijn bekroond voor hun tomeloze inzet voor een eerlijke beloning voor
componisten en voor hun bijdrage aan duurzaamheid in de nieuwe muziek: zij zorgen ervoor dat
nieuw werk ook na een première onder de aandacht blijft. De prijsuitreiking vond plaats tijdens het
Gaudeamus Festival in Utrecht. Aspasia Nasopoulou nam als artistiek leider namens Orkest De Ereprijs
de prijs in ontvangst.
De jury over Orkest De Ereprijs
"De nieuwe artistieke leiding van Orkest De Ereprijs heeft het werk met inzet en toewijding opgepakt.
Het orkest verstrekt vele opdrachten en denkt daarbij altijd aan een eerlijke beloning van de
componist. De stukken worden na de première nog vaak gespeeld, ook nog vijf of tien jaar later. Het
draait bij dit ensemble om kwaliteit, jong en oud, en inclusiviteit. De door het orkest georganiseerde
Young Composers Meeting heeft een enorme betekenis voor internationale componisten, ook voor
jongeren."

Artistiek leider Aspasia Nasopolou en zakelijk leider Pieter Jongelie met de Fair Practice Award Compositieopdracht van Nieuw
Geneco
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Archiefopbouw “>400 composities”
In 2021 zijn we verder gaan ontwikkelen aan het archiveren van de “meer dan 400 composities” die
voor De Ereprijs zijn gecomponeerd. Inmiddels is er een eerste versie online systeem opgetuigd waarin
de tellers dit al ruim overstijgen met 1337 composities en 821 componisten waarvan het werk in de
afgelopen veertig jaar in 1447 speelbeurten op 288 locaties is uitgevoerd. En dan zijn we nog lang niet
klaar. In dit jaar zijn ook bijna alle beschikbare papieren partituren en partijen verzameld om deze te
gaan digitaliseren voor het archief. Hiervoor moeten ze nog eerst volledig worden samengevoegd. Dat
proces is onderweg en het archief is hierdoor inmiddels al heel toegankelijk aan het worden (zie foto).
We hebben deelgenomen aan het archivering traject van DEN (Digitaal Erfgoed Nederland). Het was
verhelderend en stimulerend voor zowel het papieren archief als het digitale archief. We blijven DEN
(en dat is wederzijds) informeren over mogelijkheden van doorontwikkeling, wellicht ook nog voorbij
onze eigen doelen. Hiermee komt er nog meer van het erfgoed Nederlandse en buitenlandse nieuwe
muziek beschikbaar voor toekomstige generaties componisten, onderzoekers en het publiek. Deze
archivering en digitalisering is een work-in-progress waarin nog veel meer composities en verhalen
online komen te staan die zijn voortgekomen uit het - “instrument voor levende componisten”.
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Balans per 31 december 2021

Activa
3 1 -1 2 -2 0 2 1

3 1 -1 2 -2 0 2 0

VASTE ACTIVA
Materiele vaste ac tiva
Inventaris

€

15.710

€

21.318

€
€
€

26.951
40.258
4.947

€
€
€

24.900
24.680
-

€

72.156

€

49.580

Liquide middelen

€

165.932

€

29.024

Totaal ac tiva

€

253.798

€

99.922

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende ac tiva
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten

Passiva
3 1 -1 2 -2 0 2 0
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Bestemmingsreserve provincie Gelderland
Bestemmingsfonds Fonds Podiumkunsten
Bestemmingsreserve lasten en gederfde inkomsten COVID-19

LANGLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden
KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan kredietinstellingen
Handelscrediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende passiva
Overige schulden

Totaal passiva

3 1 -1 2 -2 0 2 0

€
€
€
€
€

25.643
7.649
7.946
17.949
59.187

€
€
€
€
€

15.306
39.208
54.514

€

50.195

€

-

€
€
€
€
€
€

16.212
460
98.492
29.252
144.416

€
€
€
€
€
€

4.892
14.550
25.966
45.408

€

253.798

€

99.922

Jaarrekeningpaginering: 48 van 74

3 van 20

Financieel verslag Orkest De Ereprijs 2021

Exploitatierekening over 2021
BATEN
Directe opbrengsten
Publieksinkomsten
Sponsorinkomsten particulier en zakelijk
Overige inkomsten
Indirecte opbrengsten
Totaal O pbrengsten

Werkelijk 2 0 2 1

Begroting 2 0 2 1

Werkelijk 2 0 2 0

€ 12.803
€ 8.445
€ 46.420
€0
€ 6 7 .6 6 7

€ 45.000
€ 8.000
€ 45.000
€0
€ 9 8 .0 0 0

€ 14.881
€ 10.871
€ 10.000
€0
€ 3 5 .7 5 2

Overige subsidies uit publieke middelen
Structureel
Fonds Podiumkunsten
Provincie Gelderland
Gemeente Arnhem
Gemeente Apeldoorn
Incidenteel
Bijdragen uit private middelen
Totaal Subsdies/ Bijdragen

€ 601.317
€ 530.417
€ 204.996
€ 197.320
€ 40.000
€ 88.101
€ 70.900

€ 604.917
€ 531.917
€ 200.000
€ 192.132
€ 50.000
€ 89.785
€ 73.000

€ 6 0 1 .3 1 7

€ 6 0 4 .9 1 7

€ 541.655
€ 477.255
€ 143.991
€ 192.132
€ 50.000
€ 91.132
€ 64.400
€0
€ 5 4 1 .6 5 5

TO TAAL BATEN

€ 6 6 8 .9 8 4

€ 7 0 2 .9 1 7

€ 5 7 7 .4 0 7

LASTEN
Beheerslasten personeel
Beheerslasten materieel
Totaal beheerslasten
Activiteitslasten personeel
Activiteitslasten materieel
Totaal ac tiviteitslasten

€ 97.919
€ 70.206
€ 1 6 8 .1 2 5
€ 403.047
€ 94.720
€ 4 9 7 .7 6 7

€ 60.000
€ 83.000
€ 1 4 3 .0 0 0
€ 421.617
€ 138.000
€ 5 5 9 .6 1 7

€ 69.339
€ 67.665
€ 1 3 7 .0 0 4
€ 308.127
€ 114.697
€ 4 2 2 .8 2 4

TO TAAL LASTEN

€ 6 6 5 .8 9 2

€ 7 0 2 .6 1 7

€ 5 5 9 .8 2 8

SALDO UIT GEWO NE BEDRIJFSVO ERING
(=TO TAAL BATEN- TO TAAL LASTEN)
saldo rentebaten en lasten
saldo buitengewone baten en lasten

€ 3.092

€ 300

€ 17.579

€ 169€ 1.750

€ 300€0

€0
€0

EX P LO ITAITIERESULTAAT

€ 4.673

€0

€ 17.579

€ 10.337
€ 7.649
€ 7.946
€ 21.259€ 4.673

€0
€0
€0
€0
€0

€ 10.596€ 2.982€ 2.816€ 39.208
€ 17.579

RESULTAATBESTEMMING
mutatie algemene reserve
mutatie bestemmingsreserve provincie Gelderland
mutatie bestemmingsreserve fonds podiumkunsten
mutatie bestemmingsreserve lasten en gederfde baten COVID-19
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Waarderingsgrondslagen

Algemene waarderingsgrondslagen
Algemeen
De grondslagen voor waardering zijn ongewijzigd ten opzichte van die van vorig jaar. Daar waar geen
specifieke waardering wordt vermeld is sprake van waardering tegen nominale waarde.
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de Richtlijn voor de verslaggeving 640 “Organisatie
zonder winststreven” en de richtlijnen die door de diverse subsidiënten worden gehanteerd.

Foutherstel
In 2021 zijn enkele fouten geconstateerd in de jaarrekening 2020. Deze fouten zijn gecorrigeerd met
aanpassing van de vergelijkende cijfers. Hierdoor wijken resultaat en vermogen in de vergelijkende
cijfers af van de vastgestelde jaarrekening 2020.
De gecorrigeerde afwijkingen zijn als volgt samen te vatten:
•
•
•

Onterecht opgenomen vordering uit 2019 ad € 11.000
o Dit is gecorrigeerd in het beginvermogen van 2020, wat hierdoor lager is
Onterecht opgenomen vordering uit 2020 ad € 21.850
o Dit is gecorrigeerd in het resultaat 2020, wat hierdoor lager is
Een te vroeg genomen compositiebijdragen ad € 20.000, waarvan de kosten pas in 2021 vallen
o Dit is gecorrigeerd in het resultaat 2020, wat hierdoor lager is.

Bovenstaande correcties hebben geleid tot een correctie van € 11.000 in het beginvermogen 2020,
een negatieve resultaatcorrectie ad € 41.850 en daarmee tot een lager eindvermogen 2020 ad
€ 52.850.
Tevens is uit nadere analyse gebleken dat de COVID-19 bestedingen hoger waren dan verantwoord.
Bovenstaande heeft tevens geleid tot aanpassing van de bestemmingsreserves.

Continuïteit
De subsidiënten van de gemeente Arnhem, Apeldoorn, de provincie Gelderland en het Fonds
Podiumkunsten eindigen van rechtswege op 31 december 2024. Voor de periode 2020-2024 zijn de
subsidies van genoemde subsidiënten toegezegd en zullen derhalve worden voortgezet. Deze
condities geven aan dat er tot en met 2024 geen onzekerheid van materieel belang bestaat op grond
waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de veronderstelling van continuïteit. De jaarrekening
is derhalve opgesteld op continuïteitsbasis.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig
dat het bestuur van de Vereniging zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien
het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
betreffende jaarrekeningposten
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vast activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs indien de aanschafprijs meer dan
€ 2.500 bedraagt (zie hiervoor bekostigingsbesluit cultuuruitingen) verminderd met de afschrijving.
Afschrijvingen worden tijdsevenredige berekend op basis van de verwachte economische levensduur
en met inachtneming van een verwachte restwaarde.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid
worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een
looptijd van korter dan 1 jaar.

Bestemmingsfondsen en reserves
Het vermogen van de stichting bestaat uit:
•
•
•

Algemene reserve, welke ter vrije beschikking staat;
Bestemmingsreserves, wat een gedeelte van het vermogen betreft waar het bestuur een
specifieke bestemming aan heeft gegeven; en
Bestemmingsfondsen, wat een gedeelte van het vermogen betreft waar door derden een
specifieke bestemming aan is gegeven.

De aard van het bestemmingsfonds en/of -reserve wordt individueel toegelicht in de toelichting op de
balans.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Ten aanzien van de posten begrepen in het bedrijfsresultaat geldt dat winsten zijn opgenomen indien
en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's is rekening
gehouden die hun oorsprong vinden in het boekjaar.

Subsidies
De subsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de
toezegging betrekking heeft.
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

Activa
Vaste activa
MATERIELE VASTE ACTIVA

Balans
01-01-2021

Bij

Inventaris
Inventaris
afschrijving inventaris

€
€

41.684
20.365-

€

Inventaris

€

21.320

€

Balans
31-12-2021

Af

2.814

2.814

€

8.422

€
€

44.498
28.787-

€

8.422

€

15.710

Er wordt 20% per jaar afgeschreven

Vlottende Activa

3 1 -1 2 -2 0 2 1

3 1 -1 2 -2 0 2 0

€

26.951

€

24.900

€
€
€
€

18.149
22.028
81
40.258

€
€
€
€

5.600
18.877
203
24.680

€
€

4.947
4.947

€
€

-

€

72.156

€

49.580

€
€
€

165.038
894
165.932

€
€
€

27.384
1.640
29.024

VO RDERINGEN EN O VERLO P ENDE ACTIVA
Handelsdebiteuren
Debiteuren
O verige vorderingen
Diverse te vorderen
Omzetbelasting
Te veel betaalde pensioenpremie
Vooruitbetaalde kosten
Vooruitbetaalde kosten

Liquide middelen
Rabo bankrekening
Mollie bankrekening
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Passiva
Eigen Vermogen
Voor de samenstelling van de mutatie ten gevolge van het resultaat over
het boekjaar 2021 verwijzen wij naar de exploitatierekening
Algemene reserve
2021

2020

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:
Stand per 1 januari
Aanpassing beginvermogen a.g.v. foutherstel
Gecorrigeerde beginstand per 1 januari

€

15.306
15.306

€
€
€

38.727
4.77433.953

€

Resultaatbestemming

€

10.337

€

18.647-

Stand per 31 december

€

25.643

€

15.306

Stand per 1 januari
Aanpassing beginvermogen a.g.v. foutherstel
Gecorrigeerde beginstand per 1 januari

€
€
€

-

€
€
€

6.392
3.4102.982

Resultaat op basis van verdeelsleutel
Bij: reserve tenminste nihil
Subtotaal uit resultaatbestemming

€
€
€

7.649
7.649

€
€
€

10.5137.531
2.982-

Stand per 31 december

€

7.649

€

-

Bestemmingsreserve provinc ie Gelderland
Het verloop van deze reserve is als volgt:

Deze bestemmingsresreve wordt aangehouden voor het aandeel van de provincie
Gelderland in de overschotten. De toevoeging betreft een deel van het resultaat,
gebaseerd op de verhouding van de provincie-subsidie ten opzichte van te totale
subsidie. Het jaarlijkse bedrag wordt jaarlijks achteraf bepaald door de Provincie. Deze
reserve mag maximaal oplopen tot het 10% van het subsidiebedrag in een jaar.
In 2021 heeft de provincie haar aandeel ultimo 2020 vastgesteld op € 9.771. De
vergelijkende cijfers 2020 zijn hierop aangepast.
Als gevolg van het toegepaste foutherstel, heeft een aanpassing plaatsgevonden op basis
van de verdeelsleutel 2020.
De mutaties in 2020 en 2021 leiden ertoe dat de overschotten volledig zijn besteed,
zodat de reserves nihil bedragen.
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Bestemmingsfonds Fonds P odiumkunsten
2021

2020

Het verloop van deze reserve is als volgt:
Stand per 1 januari
Aanpassing beginvermogen a.g.v. foutherstel
Gecorrigeerde beginstand per 1 januari

€
€

-

€
€
€

2.816
2.816-

Resultaat op basis van verdeelsleutel
Bij: reserve tenminste nihil
Subtotaal uit resultaatbestemming

€
€
€

7.946
7.946

€
€
€

7.8797.879
-

Stand per 31 december

€

7.946

€

-

Dit bestemmingsfonds wordt aangehouden op last van het Fonds Podiumkunsten, welke
inzicht verlangt in het aandeel van de bijdrage van het Fonds in de ontwikkeling van de
reserves. Vanaf 2021 dient dit expliciet als bestemmingsfonds te worden verantwoord,
hoewel de werkwijze gelijk is aan het bestemmingsreserve uit het verleden. De toevoeging
betreft een deel van het resultaat, gebaseerd op de verhouding van de Fonds ten
opzichte van te totale baten.
Als gevolg van het toegepaste foutherstel, heeft een aanpassing plaatsgevonden op basis
van de verdeelsleutel 2020.
De mutaties in 2020 en 2021 leiden ertoe dat de overschotten volledig zijn besteed,
zodat de reserves nihil bedragen.
Bestemmingsreserve lasten en gederfde inkomsten CO VID-1 9
Het verloop van deze reserve is als volgt:
Stand per 1 januari

€

39.208

€

-

Ontvangen COVID-bijdragen FPK
Besteedde kosten
Subtotaal uit resultaatbestemming

€
€
€

28.900
50.15921.259-

€
€
€

50.400
11.19239.208

Stand per 31 december

€

17.949

€

39.208

Deze bestermmingsreserve is in 2020 door het bestuur gevormd uit hoofde van de COVIDbijdragen van het Fonds Podiumkunsten ter dekking van kosten en inkomstenderving die
zijn gerelateerd aan COVID-19.
Naar verwachting wordt het restant in 2022 besteed.
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Langlopende schulden
De onder dit hoofd opgenomen kortlopende schulden
hebben allen een resterende looptijd langer dan 1 jaar
3 1 -1 2 -2 0 2 1

3 1 -1 2 -2 0 2 0

€

€

O verige sc hulden
vooruitontvangen subsidie FPK
Dit betreft een kwartaaltermijn van de meerjarige FPK-subsidie. Deze
termijn is extra ontvangen bij de huidige subsdieperiode en leidt ertoe
dat in het vierde kwartaal 2024 geen subsidiebedrag zal worden
ontvnagen.

50.096

-

Kortlopende Schulden
De onder dit hoofd opgenomen kortlopende schulden
hebben allen een resterende looptijd korter dan 1 jaar
3 1 -1 2 -2 0 2 1

3 1 -1 2 -2 0 2 0

Handelsc rediteuren
Crediteuren

€

16.212

€

4.892

Belastingen en premies soc iale verzekeringen
Loonheffingen

€

460

€

-

€
€
€

88.299
6.273

€
€
€

4.000
19
98.591

€
€
€
€
€
€
€

20.000
7.450
7.100
34.550

€
€
€
€
€

5.000
316
23.936
29.252

€
€
€
€
€

4.500
805
660
5.965

€

144.055

€

45.407

O verlopende P assiva
Vooruit ontvangen
vooruitontvangen subsidie FPK
vooruitontvangen subsidie Gelderland
vooruitontvangen diversen
vooruitontvangen private bijdragen

Nog te crediteren
Overige overlopende passiva
O verige sc hulden
Accountantskosten en admin kosten
Reservering vakantiegeld
Nog te betalen nettto lonen
Nog te betalen kosten
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Niet uit balans blijkende activa, rechten en verplichtingen

Niet uit de balans blijkende activa
De toegezegde bijdragen uit subsidie voor de kunstenplanperiode 2022-2024 zijn:
•
•
•
•

Bijdrage Gemeente Apeldoorn voor nog 1 jaar, geïndexeerd, jaarlijks € 88.101, voor het
volgende jaar aan te vragen voor 1 mei. Bijdrage 2021 opgenomen € 88.101
Bijdrage Provincie Gelderland voor nog 3 jaar, geïndexeerd, jaarlijks € 197.320, voor het
volgende jaar aan te vragen voor 1 mei. Bijdrage 2021 €197.320.
Bijdrage Gemeente Arnhem voor nog 3 jaar, jaarlijks € 40.000 voor de volgende periode aan
te vragen voor 1 mei. Bijdrage 2021 € 40.000.
Bijdrage Fonds Podiumkunsten voor nog 3 jaar, geïndexeerd, jaarlijks € 200.780. Bijdrage
2021 € 204.996 incl. indexering.

Niet uit balans blijkende verplichtingen
Huurovereenkomst
De huurovereenkomst voor kantoor- en repetitieruimte in ACEC (gemeentelijk cultuur
verzamelgebouw) in Apeldoorn is een jaarlijks doorlopende verplichting. De huur wordt jaarlijks met
een indexcijfer verhoogd. In 2021 bedraagt deze verplichting € 39.347,76. Hierbij: basisservice (lift,
verlichting) inbegrepen, excl. schoonmaakkosten ad € 1.873,17.

Rekening courant
Voor het aanhouden van een rekening courant bij Rabobank te Apeldoorn ter hoogte van €30.000 is
als zekerheid een verpanding afgesproken van inventarissen en vorderingen.
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Kengetallen
Liquiditeit
De liquiditeit geeft de mate aan waarin de vereniging de ereprijs in staat is op korte termijn
aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand per 31
december weer, er is dus sprake van een momentopname.

Current ratio =

Quick ratio =

Vlottende activa
Kortlopende schulden

Vlottende activa - voorraden
Kortlopende schulden

2021

2020

Current ratio

1,2

1,7

Quick ratio

1,2

1,7

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de vereniging de ereprijs in staat is op langere
termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand per
31 december weer, er is dus sprake van een momentopname.

Solvabiliteit =

Solvabiliteitsratio

Eigen Vermogen
Balanstotaal
2021

2020

0,23

0,55
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Toelichting op de exploitatierekening

Baten
BATEN
Directe opbrengsten
Publieksinkomsten
BINNENLAND
BUITENLAND
Sponsorinkomsten
PARTICULIER
ZAKELIJK
Overige inkomsten
SAMENWERKING ARTEZ
OVERIG
Indirecte opbrengsten
Totaal O pbrengsten

Werkelijk 2 0 2 1

Begroting 2 0 2 1

Werkelijk 2 0 2 0

€ 12.803
€0

€ 45.000

€ 14.881
€0

€ 8.445
€0

€ 8.000

€ 10.871
€0

€ 10.000
€ 36.420
€0
€ 6 7 .6 6 7

€ 10.000
€ 35.000
€ 9 8 .0 0 0

€ 10.000
€0
€0
€ 3 5 .7 5 2

€ 40.000
€ 204.996
€ 197.320
€ 88.101
€0

€ 50.000
€ 200.000
€ 192.132
€ 89.785

€ 50.000
€ 143.991
€ 192.132
€ 91.132

€ 42.000
€ 28.900

€ 73.000

€ 14.000
€ 50.400

Totaal Subsdies/ Bijdragen

€ 6 0 1 .3 1 7

€ 6 0 4 .9 1 7

€ 5 4 1 .6 5 5

TO TAAL BATEN

€ 6 6 8 .9 8 4

€ 7 0 2 .9 1 7

Overige subsidies uit publieke middelen
Structureel
Subsidie Gemeente Arnhem
Fonds Podiumkunsten
Provincie Gelderland
Gemeente Apeldoorn
Speciale projecten
Incidenteel
Compositieopdrachten FPK
Coronasteun

€

5 7 7 .4 0 7

Uitgangspunt
Uitgangspunt is de begroting van 2021 welke ook wordt gehanteerd door subsidiënten Fonds
Podiumkunsten, Provincie Gelderland, Gemeente Apeldoorn en Gemeente Arnhem. Baten en lasten
worden waar mogelijk genomen in het jaar dat een activiteit ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd,
waarin begrepen de buitengewone baten en lasten voorgaande jaren.
Conform de richtlijnen is door de ereprijs een complete jaarrekening geleverd en is de procedure
Administratieve Organisatie (AO) gehanteerd waardoor verantwoordelijkheden in deze kleine
organisatie strikt gescheiden zijn.
De financiële administratie wordt geheel digitaal bijgehouden in YUKI online, met boekhoudkundige
ondersteuning van het administratiebedrijf OAMKB. Er zijn zoveel als mogelijk dezelfde posten
aangehouden t.o.v. voorgaande jaren. We gebruiken YUKI-dossiers waarin projecten en specifieke
onderwerpen zijn verzameld (zie dossiers).
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Ensemblemiddelen
In 2020 heeft Fonds Podiumkunsten in het kader van Covid-19 extra middelen ad € 50,400
beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn in 2020 en 2021 ten gunste van inkomstenderving, technische
oplossingen voor online alternatieven en uitvoerende muzikanten aangewend. In 2020 is deze
aangewend ad € 11.192 en in 2021 ad € 50.159, samen €61.351. Het restant ad € 17.949 zal in 2022
worden besteed. Ten aanzien van Covid-19 bestedingen en het ‘trickle down effect’ hebben de NAPK
richtlijn gehanteerd voor onze opdrachtnemers. In totaal is van deze middelen € 37.313 direct en
19.190 indirect aan freelancers uitbetaald. De overige 1.848 was corona gerelateerd: zaalhuur voor
uitwijklocaties en apparatuur voor online concerten. Omdat de bestedingen over twee jaar gespreid
plaatsvonden zijn zowel 2020 als 2021 hieronder benoemd in Dossiers/Covid-19 bestedingen.

Subsidies
Provincie Gelderland, Gemeente Apeldoorn en Gemeente Arnhem stellen subsidie ter beschikking
voor “het ontwikkelen van nieuwe muziek, het uitvoeren en presenteren voor een breed en wisselend
publiek evenals het ontwikkelen en uitvoeren van vernieuwde educatieve activiteiten”. Gemeente
Arnhem stelt als voorwaarde 40 voorstellingen waarvan 16 in Arnhem, op basis van vaststelling vóór 1
mei tbv het volgende boekjaar. Gemeente Apeldoorn stelt activiteiten vast op basis van 1 mei in te
dienen activiteitenplan en begroting tbv het daarop volgende boekjaar. Provincie Gelderland stelt als
voorwaarde gemiddeld 43 uitvoeringen, waarvan 8 schoolvoorstellingen, op basis van verzoek
vaststelling vóór 1 april tbv het volgende boekjaar. Het Fonds podiumkunsten stelt als voorwaarde de
uitvoering van minimaal 40 uitvoeringen volgens lijnen van activiteitenplan. Het verzoek tot
vaststelling ven de subsidie dient voor 1 mei van het volgende boekjaar te worden ingediend. Majeure
wijzigingen dienen te worden vermeld en zo nodig door de subsidiënt te worden goedgekeurd. 2021
was het eerste jaar van de beleidsperiode 2021-2024.

Compositieopdrachten
De baten voor compositieopdrachten zijn opgenomen bij incidentele subsidies. Het jaarlijks
totaalbedrag van de opdrachten bestaat uit een mix van FPK Compositieopdracht en particuliere
opdrachten.

Toelichting afwijkingen baten
De opbrengsten vallen lager uit ten opzichte van de (gemiddelde) begroting voor 2021. De
belangrijkste delen hiervan betreffen:
•

Gemeenten Arnhem en Apeldoorn hebben beiden structurele cultuurbezuinigingen
doorgevoerd. Voor Arnhem betekent dat een 40.000 bijdrage in plaats van de gevraagde
50.000 jaarlijks. Voor Apeldoorn betekent dat een mindering van rond 5%, uiteindelijk
resulterend in een bijdrage van 88.101, iets minder dan vooraf ingeschat.

•

Minder publieksinkomsten tijdens Corona pandemie, van geschat 45.000 naar resultaat
12.803.

De structurele subsidies zijn allen conform uiteindelijke toekenning.

Jaarrekeningpaginering: 59 van 74

14 van 20

Financieel verslag Orkest De Ereprijs 2021

Lasten
LASTEN
Beheerslasten personeel
Directiekosten zakelijk
Personeelslasten
Inkopen van diensten

Werkelijk 2021
€ 42.041
€ 27.732
€ 28.146
€ 97.919

Beheerslasten materieel
Huisvesting
Kantoorkosten
Administratie en accountantskosten
Reiskosten km/verblijf
Overige beheerslasten
Overige inkopen

Totaal beheerslasten
Activiteitslasten personeel
Directiekosten artistiek
Dirigenten/orkestleiding
Orkestkosten
Remplaçanten
Opdrachten buitenlandse componisten
Compositieopdrachten
Solisten
Repetitors
Artisitiek personeel speciale projecten
Inkoop diensten tech/prod pers.
Overig personeel uitvoering
Activiteitslasten materieel
Huur partituren
Zaalhuren
Inhuur muziekinstrumenten
Vervoerders / transportkosten
Reiskosten uitvoeringen
Verblijfskosten uitvoeringen
Projectcatering
Aanschafkosten apparatuur en instrumenten
Gastprogrammering
Uitvoeringskosten speciale projecten
Marketing
Verkoop
Kosten buitenland
Afschrijving
Totaal activiteitslasten
€

Werkelijk 2020

38000
22000

€ 43.115
€ 26.224

€ 60.000

€ 69.339

€ 39.000
€ 18.000
€ 9.000
€ 10.000
€ 7.000

€ 39.311
€ 9.763
€ 10.362
€ 5.460
€ 2.519

€ 568
€ 70.206
€ 168.125

€ 83.000
€ 143.000

€ 67.415
€ 136.754

€ 42.041
€ 20.262
€ 215.452
€ 15.001
€0
€ 67.000
€ 15.144
€0
€0
€ 28.146
€0
€ 403.047

€ 38.000
€ 26.000
€ 236.075
€ 8.000
€0
€ 74.500
€ 22.000
€ 2.000
€ 6.000
€ 5.500
€ 3.542
€ 421.617

€ 60.909
€ 2.000
€ 191.023
€ 3.790
€0
€ 22.740
€ 18.005
€0
€ 6.036
€ 3.624
€0
€ 308.127

€0
€0
€ 1.844
€ 10.488
€ 35.804
€0
€ 8.826
€0
€0
€0
€ 28.886
€ 450
€0
€ 8.422
€ 94.720
€ 497.767

€ 5.000
€ 2.000
€0
€ 30.000
€ 30.000
€ 10.000
€ 15.000
€ 5.000
€0
€ 5.000
€ 25.000
€0
€ 3.000
€ 8.000
€ 138.000
€ 559.617

€0
€0
€ 5.000
€ 17.429
€ 29.350
€0
€ 10.758
€ 5.720
€ 25.842
€0
€ 17.370

€ 8.228
€ 119.697
€ 427.824

702.617

€ 564.578

€ 41.221
€ 10.601
€ 10.090
€ 1.678
€ 844
€ 5.205

Financiële kosten

TOTAAL LASTEN

Begroting 2021

665.892

€
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Lonen en salarissen
De grondslag voor beloning bestaat uit de volgende categorieën:
1.
2.
3.
4.
5.

Orkestlid;
Gastdirigent / Solist;
Componist;
Directie;
Medewerker;

1) Orkestleden werken op basis van een zzp-verband, vastgelegd in een jaarovereenkomst (die jaarlijks
wordt verlengd) voor een minimaal aantal repetities en concerten. Overschrijdingen van het minimale
aantal diensten worden in de ledenvergadering (al dan niet) geaccepteerd.
Per 2021 is het tarief verhoogd naar €100 voor een repetitie en €175 voor een concert. Met deze stap
streven we in de richting van wat als doel gezien wordt: 200,- tot 240,- voor een concert.
Gastmuzikanten en remplaçanten werken op basis van een zzp-verband, vastgelegd in een
prestatieovereenkomst voor de duur van de inzet. Beloning is gelijk aan een orkestlid.
2) Solisten en gastdirigenten werken op basis van een zzp-verband, vastgelegd in een
prestatieovereenkomst voor de duur van de inzet op basis van aantallen repetities en concerten.
Beloning is op basis van onderhandeling inzake marktwaarde van de solist en/of dirigent. We
gebruiken hierbij richtlijnen van de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs. Richtlijnen per uur:
€62-100 bachelor, €75-123 master, tot 300% incl zit-repetitie en soundcheck.
3) Componisten werken op basis van een zzp-verband, vastgelegd in een prestatieovereenkomst. De
prestatie wordt omschreven in aantallen minuten van de compositie, de samenstelling/omvang van de
orkestbezetting volgens de honorariumtabel van het Genootschap van Nederlandse Componisten
(Geneco v2019-1 en verder). In geval van subsidie voor een compositie komt het gehele
gesubsidieerde bedrag ten goede aan de componist.
4) Directie werkt op basis van een zzp-verband. Directie is vastgelegd in een jaarlijkse
urenovereenkomst. Beloning is gelijkgesteld aan €36 per uur. Een directielid is berekend op 1056 uren
per jaar.
5) Medewerker in tijdelijke dienst krijgt een beloning die is gebaseerd op de functieomschrijving
“medewerker marketing” en vastgelegd in een arbeidscontract op basis van beloning CAO Toneel en
dans 2019, schaal V, stap 2. De medewerker heeft een dienstverband van 0,6 fte.
Bezoldiging bestuursleden
Er vindt geen bezoldiging bestuursleden plaats. De samenstelling is niet gewijzigd, zie hiervoor
bestuursverslag.
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Overig
•
•
•
•
•

Gemiddeld aantal teamwerknemers in 2021 was: 2,7 d/w artistieke leiding, 2,7 d/w zakelijke
leiding en 3 d/w medewerker, samen ongeveer 1,9 fte.
Vast aantal orkestleden in 2021 bestond uit 14 leden, speelde 40 concerten en 86 repetities,
resulterend in equivalent van ongeveer 3,1 fte.
Alle ingezette uren worden berekend tegen marktconforme tarieven tov betreffende
vergelijkbare cao. Persoonlijke voorbereidingsuren zijn inbegrepen op basis van 10% van inzet.
We maken geen gebruik van vrijwilligers of andersgezind onbetaalde krachten.
We houden rekening met maximale loonstijgingen van 3% per jaar en indexeren daarom op
2,7% conform subsidierichtlijnen 2020 Fonds Podiumkunsten.

Afschrijvingen
De afschrijvingen van de inventaris en inrichting bedragen €8.421,93 tov €8.572,59 in 2020. In 2021 is
een kleine uitbreiding van apparatuur aangekocht. Het grootste deel inventaris betreft in 2018
aangeschafte iPads voor partituren orkestleden welke wordt afgeschreven over 5 jaar.

Toelichting afwijkingen kosten
Er zijn betrekkelijk weinig afwijkingen van de kosten ten opzichte van de (gemiddelde) begroting. Een
van de redenen hiervoor is dat het orkest, ondanks Corona veel van de geplande repetities en
concerten heeft kunnen uitvoeren. Maar omdat een aantal van deze activiteiten online doorgang
heeft kunnen vinden en iets vaker op eigen locatie is uitgevoerd, is er een verschuiving te zien. Deze is
zichtbaar aan transportkosten, projectcatering en inkopen van diensten, waaronder video gerelateerd:
•

Geschatte transportkosten 30.000, tegenover dit jaar 10.488;

•

Geschatte projectcatering 15.000 tegenover dit jaar 8.826;

•

Geschatte inkoop diensten techn. pers. 5.500 tegenover dit jaar 28.146.
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WNT-verantwoording
Op grond van artikel 1.3 lid 1c van de WNT valt Orkest De Ereprijs onder de werking van de WNT. Het
algemeen bezoldigingsmaximum is van toepassing en bedraagt in 2021 € 209.000.
Gegevens 2021
bedragen x € 1

Pieter Jongelie

Functiegegevens

Zakelijk leider

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

0,744

Dienstbetrekking?

Nee

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

45.312

Beloningen betaalbaar op termijn

0

Subtotaal

45.312

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

155.496

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

45.312

N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

Gegevens 2020
bedragen x € 1

Pieter Jongelie

Functiegegevens

Zakelijk leider

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

0,715
nee

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

42.864
0

Subtotaal

42.864

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

143.715

Bezoldiging

42.864
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Gegevens 2021
bedragen x € 1

Aspasia Nasopoulou

Functiegegevens
Kalenderjaar

Artistiek leider
2021

2020

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

01/01 – 31/12

n.v.t.

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

12

-

1.086

-

€ 199

€ 193

292.200

N.v.t.

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar
Maxima op basis van de normbedragen per maand
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1
t/m 12

210.114

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?
Bezoldiging in de betreffende periode

Ja
40.296

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de
overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

0
40.296

40.296

N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

Het bestuur is onbezoldigd.

Jaarrekeningpaginering: 64 van 74

19 van 20

Financieel verslag Orkest De Ereprijs 2021

Ondertekening door het bestuur

Apeldoorn,

D. Kuilman
voorzitter

P.M.J.M. Gijsbers
Penningmeester

M. Nas

W.F. Hering

M. Broekhans
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Prestaties
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Overige gegevens

instrument voor levende componisten
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Vereniging De Ereprijs te Apeldoorn
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Vereniging De Ereprijs te Apeldoorn gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
de samenstelling van het vermogen van Vereniging De Ereprijs per 31 december 2021 en van het resultaat
over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 “Organisaties-zonderwinststreven”, de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens publieke en semipublieke
sector, de voorschriften uit het Handboek Verantwoording Meerjarige Subsidies 2021-2024 en de
voorschriften volgens de subsidievoorwaarden van de Provincie Gelderland.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de exploitatierekening over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen, het Controleprotocol Wet normering topinkomens, het Controleprotocol
behorend bij het Handboek Verantwoording Meerjarige Subsidies 2021-2024 (versie 1.1) en het
Controleprotocol 2015 ten behoeve van incidentele subsidies van de Provincie Gelderland. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Vereniging De Ereprijs zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
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Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag
in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 “Organisaties-zonder-winststreven”.
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. In dit
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de vereniging te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede
twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing
en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen alsmede de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het
Controleprotocol Wet normering topinkomens, het Controleprotocol behorend bij het Handboek
Verantwoording Meerjarige Subsidies 2021-2024 (versie 1.1) en het Controleprotocol 2015 ten behoeve van
incidentele subsidies van de Provincie Gelderland.
Onze controle bestond onder andere uit:

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de entiteit ;

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij
onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is
tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
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Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Apeldoorn, 26 april 2022
Boon Registeraccountants B.V.

C.S. Lans MSc RA
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