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waarop we de komende jaren kunnen doorbouwen 
aan één van de meest spraakmakende en relevante 
festivals voor hedendaagse muziek.

Het jaar 2021 was voor Gaudeamus op veel vlakken 
een bijzonder jaar. Een compleet nieuwe directie, 
een nieuw festivalteam, een nieuwe huisstijl en een 
nieuw bestuur. Daarnaast de uitdaging van een festival 
organiseren in een pandemie, en de gevolgen daarvan 
voor het programma. September bleek echter voor 
het tweede jaar op rij een goede maand waarin 
betrekkelijk veel mogelijk was qua programmering, 
reisbewegingen en het ontvangen van publiek. 

Gaudeamus 2021 is ook de eerste editie van het 
festival in de Kunstenplanperiode 2021-2024. 
Gaudeamus geniet daarbij het vertrouwen van 
verschillende overheden en fondsen: Gemeente 
Utrecht, Fonds Podiumkunsten en Provincie Utrecht. 
Voor de jaren 2021-2022 ontvangt Gaudeamus ook 
twee keer een substantiële bijdrage van Fonds21.

Gaudeamus heeft een gedaanteverandering 
ondergaan. We hebben afscheid genomen van de 
toevoeging Muziekweek, dat een wat stoffig karakter 
heeft, en volop ingezet op de merknaam Gaudeamus, 
met als ondertitel Festival for young music pioniers. 
Een frisse impuls in tekst- en beelduitingen dus, 
waar we in de inhoud echter dicht bij onze core 
business blijven: het initiëren en presenteren van 
nieuwe muziek van jonge muziektalenten. Voor 
het festival van 2020 moesten we veel geplande 
opdrachten en (co-)producties annuleren en hebben 
we in enkele maanden tijd een compleet alternatief 
festival georganiseerd met live (stream) events 
voor een online publiek en een beperkt live publiek. 
In de toen geannuleerde producties ging al veel 
onderzoek en voorwerk zitten, alsook afspraken met 
(inter)nationale partners. Het grootste gedeelte van 
onze voorgenomen plannen voor 2020 hebben we 
kunnen realiseren in het festival van 2021. Niet eerder 
gingen zoveel opdrachten in première van jonge 
talenten, zowel van Nederlandse als buitenlandse 
componisten, door een keur aan topmusici.

Door de versoepelingen was het weer mogelijk om 
componisten, musici, technici en anderen bijeen 
te brengen om te repeteren en presenteren. En 
het was mogelijk dit te delen met publiek! Door de 
geldende maatregelen, waaronder de aangepaste 
capaciteit en de 1.5 meter afstand, hebben we er voor 
gekozen om te programmeren in ruimere zalen. Het 
nadeel van deze opzet is dat een deel van de sfeer 
hiermee verdween uit de zalen. Een groot deel van 
de concerten en performances, deels op nieuwe 
locaties (De Nijverheid, De Helling) en met een deels 
nieuw publiek, was echter uitverkocht. De vele 
veranderingen hebben voor een frisse wind gezorgd, 
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Terugblik  
Positionering Gaudeamus 
In 2021 
 
 
 
 
 

Gaudeamus heeft een unieke positie in de 
hedendaagse muziek. Gaudeamus staat met 
beide benen in het midden van de internationale 
ontwikkelingen van de hedendaagse muziek en 
geeft daar continue voeding aan in de onlosmakelijke 
schakels in de gehele keten, van opdrachten, 
talentontwikkeling, productie en presentatie. Voor 
veel componisten en makers is Gaudeamus de 
eerste plek waar zij hun werk kunnen presenteren 
aan publiek. Die scouting, het bieden van kansen 
voor jonge makers, ondanks een periode van 
lockdowns en het moeilijk kunnen doorgroeien in 
het podiumkunstencircuit, is de onmisbare rol die 
Gaudeamus met alle liefde, veel plezier en volle inzet 
op zich neemt. 

Gaudeamus voelt de tijdgeest uitstekend aan 
en neemt de laatste jaren een grotere rol in om 
een nieuwe generatie componisten, die zich als 
interdisciplinair (of allround) kunstenaar ontwikkelen, 
te ondersteunen en faciliteren. Het naar de voorgrond 
brengen van deze generatie makers maakt ook 
nieuwe partnerschappen buiten de hedendaagse 
muziek mogelijk. Gaudeamus ontwikkelt zich hiermee 
steeds sterker als kunstenfestival met muziek (of 
klank) als basis, maar met een hybride uitwerking 
in performances, (klank)installaties en concerten. 
De rol van en type begeleiding en coaching van de 
nieuwe generatie makers wordt steeds belangrijker 
en omvangrijker; makerstrajecten worden op maat 
gemaakt. De kunstenaars, die bij Gaudeamus vaak 
voor het eerst hun professionele kunsten delen 
met publiek, kunnen daarna doorontwikkelen bij 
interdisciplinaire ontwikkelinstellingen zoals Rizoom 
en Standplaats Utrecht; netwerken waar Gaudeamus 
een initiërende rol heeft. Ook internationaal kunnen 
makers zich ontwikkelen en presenteren, onder 
meer binnen het Europese Ulysses Netwerk. Door 
de corona-omstandigheden hebben we binnen 
dit netwerk ook twee lastige jaren achter de rug, 
omdat de mobiliteit van kunstenaars beperkt 
was. Voor 2022 voorzien we extra mogelijkheden 
voor internationale makers bij Gaudeamus, met 

residenties, compositieopdrachten, en hernemingen 
in het festival. 
In 2021 kwam een deel van ons publiek terug naar 
het festival, maar we hebben daar ook te maken met 
achterstanden. Een uitzondering hierop vormde het 
programma op De Nijverheid, een ruige hoek van 
Utrecht waar veel creatieve makers zich hebben 
gevestigd. Een uitstekende plek om op meer informele 
manier hedendaagse muziek te presenteren. Het 
deels gratis toegankelijke programma aldaar werd 
goed bezocht en ontvangen door een deels nieuw 
publiek. De zichtbaarheid van Gaudeamus vergroten 
en het verlagen van de drempels willen we de 
komende jaren doorzetten. Met kunstenaars die 
de publieke ruimte verkennen, interventies plegen, 
bewoners betrekken, het draagvlak vergroten voor 
onvermoede muzikale klankverkenningen in de stad 
en daarmee nieuw publiek voor de hedendaagse 
muziek bereiken. 2021 is daarmee een opmaat voor de 
volgende jaren in de Kunstenplanperiode.
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Terugblik  
Het Festivalprogramma 
 
 
 
 
 

Gaudeamus Festival 2021 vond plaats van 8 t/m 12 
september 2021. Na de lockdown van de winter 2021 
mochten we in het voorjaar, toen de podia hun deuren 
voorzichtig openden, hopen op een festival in originele 
staat. Met alle zalen, onder meer TivoliVredenburg, 
bespraken we de scenario’s. We kozen voor iets 
ruimere zalen om afstand voor publiek te garanderen. 
Met extra financiële ondersteuning van de Provincie 
en Gemeente Utrecht konden we ook een groot deel 
van het festival registreren voor een (live)streaming 
programma. Eind augustus werd duidelijk dat er op 
termijn volop versoepeld ging worden. Een groot deel 
van de events van Gaudeamus, in TivoliVredenburg, 
Theater Kikker en De Helling, werden 2G-concerten. 
Met een vaccinatiebewijs of een negatieve testuitslag 
kon de capaciteit omhoog. Voor een aantal concerten, 
die eerder op uitverkocht stonden, konden we 
hiermee extra publiek verwelkomen. 

Genomineerden Gaudeamus Award 2020 > 2021
Op donderdag 2 september kwamen de 
genomineerden voor de Gaudeamus Award 
2020, met een jaar vertraging, dan eindelijk aan 
in Utrecht. De Gaudeamus Award is wereldwijd 
een van de belangrijkste onderscheidingen voor 
jonge componisten. Al in oktober 2019 had de jury, 
bestaande uit Saed Haddad (tijdens het festival 
vervangen door Karen Tanaka), Oscar Bettison 
en Calliope Tsoupaki, een viertal getalenteerde 
componisten geselecteerd. De Amerikaanse 
componisten Annika Socolofsky en Jenny Beck, de 
Canadees Matthew Ricketts en de Japanner Gen 
Tanaka. De vier waren geselecteerd uit een totaal 
van 233 inzendingen van over heel de wereld. In de 
week voorafgaande aan het festival werd er volop 
gerepeteerd door de componisten en de ensembles 
om een perfecte uitvoering van de composities tijdens 
het festival te garanderen. 

Tijdens de repetities worden de componisten 
gecoacht door de juryleden. Ook tussen repetities 
door is er volop tijd voor discussies en één-op-één 
mentorgesprekken. Tijdens deze week leren de 
genomineerden en de juryleden elkaar dus goed 

kennen. Het werk van de genomineerden wordt 
verspreid door het festival gepresenteerd; door 
verschillende ensembles en musici, in verschillende 
zalen of contexten en op verschillende dagen. 
Traditiegetrouw wordt de Gaudeamus Award op de 
slotavond uitgereikt aan een van de genomineerden.

Gaudeamus Festival laat de breedte van de 
hedendaagse muziek in al haar verschijningsvormen 
zien. Drie programmeurs, met verschillende culturele 
en muzikale achtergronden, cureren het diverse het 
programma in nauwe samenwerking met nationale 
en internationale partners. Binnen het Ulysses 
Netwerk wisselen we componisten en uitvoerenden 
uit. Met ensembles en musici kijken we naar recent 
werk of opdrachten voor veelal jonge componisten en 
makers, in coproducties die ook vaker spelen in het 
veld. Met podia en festivals, zoals in Nederland onder 
meer November Music en Grachtenfestival, worden 
co-commissies verstrekt. De curatoren staren zich 
niet blind op enkel strikt genoteerde muziek, maar 
er is ruimte voor interdisciplinair werk, elektronische 
muziek, jazz/improv en interculturele projecten, naast 
een uitgebreid Academy programma met workshops, 
lezingen en seminars. 

Na een volle repetitieweek opende Gaudeamus dan 
op woensdag 8 september met een dubbelconcert 
vanuit TivoliVredenburg. Voor een kleine groep 
genodigden was een diner georganiseerd om nu 
dan eindelijk feestelijk afscheid te kunnen nemen 
van Henk Heuvelmans, onze ex-directeur die 
op 1 januari 2021 met pensioen ging. Een grotere 
groep genodigden was daarna welkom bij het 
afscheidsconcert voor Heuvelmans, een pianorecital 
door Ralph van Raat. Van Raat, winnaar van het 
Gaudeamus Vertolkersconcours in 1999, speelde een 
programma met werk van onder meer Karen Tanaka 
en Gen Tanaka (geen familie). Karen Tanaka ontving 
van Gaudeamus en De Doelen een opdracht voor een 
nieuwe ‘Techno Etude’ voor Van Raat, een opdracht 
mede gefinancierd door Vriend van Gaudeamus, 
donateur en vaste bezoeker Frans Curvers. Helaas 
heeft hij het concert zelf niet meer mee kunnen 
maken, hij overleed op 29 maart 2020 op 91-jarige 
leeftijd. Karen Tanaka, winnares van de Gaudeamus 
Award 1987, verving Saed Haddad in de jury.

De openingsavond vervolgde met de multimedia-
opera Follow van componist Igor C Silva, een opdracht 
van Gaudeamus van het Portugese Miso Music. 
De eerste plannen voor de opera werden al in 2017 
besproken, nu kon dan eindelijk de première plaats 
vinden. Follow is een coproductie met Ensemble 
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Klang en Korzo (Den Haag), uitgevoerd door Ensemble 
Klang en de meesterlijke zangeres Stephanie Pan - 
een “fantastische combinatie” volgens De Volkskrant. 
Follow, een visuele en muzikaal overdonderende 
productie, speelde aansluitend in Korzo en bij 
November Music. Voor 2022 en verder staan 
uitvoeringen gepland bij Dag in de Branding en Miso 
Music in Lissabon (Portugal). Via Aaron Landsman, 
librettist van Follow, benaderen we ook podia en 
festival in New York.

Op donderdag 9 september bouwde Gaudeamus 
langzaam op met een deels overlappend 
programma verdeeld over vier locaties in de stad. De 
hoofdattractie was de première van de opera The 
Light of Lesser Days van de Amerikaanse componist 
Oscar Bettison. In de Grote Zaal van TivoliVredenburg 
was een tijdelijke operasetting gebouwd door de 
Theatermachine. De opdracht en uitvoering was van 
Asko|Schönberg, onder leiding van Clark Rundell en 
met sopranen Katrien Baerts en Barbara Kozelj. Er 
was een mooie voorpublicatie door NRC waardoor 
reikhalzend werd uitgekeken naar deze première, 
die Bettison terug naar Nederland bracht. Hij 
studeerde in de jaren ‘00 bij Louis Andriessen in Den 
Haag. In muziek (en in de inleidende woorden) werd 
gerefereerd aan het verscheiden van Andriessen drie 
maanden eerder, in juni 2021. NTR Radio 4 was erbij 
voor een live uitzending. Asko|Schönberg speelde 
als toetje werk van genomineerden Socolofsky en 
Tanaka. 

Eerder op de avond speelt Duo Zöllner-Roche een 
compact concert met composities voor accordeon, 
(bas)klarinet en elektronica. Heather Roche is één 
van de voorlopers van nieuw repertoire voor de 
klarinet, met alle extended techniques mogelijkheden 
van dien. Genomineerden Socolofsky en Ricketts 
schreven nieuw werk voor het duo, alsook de Poolse 
componist Pawel Malinowski, die geselecteerd werd 
uit een gezamenlijke oproep van Gaudeamus en het 
Adam Mickiewicz Instituut in Polen. 

In de theaterzaal van de nieuwe Bibliotheek 
Utrecht aan de Neude speelde Ensemble VONK 
een voorstelling met teksten van schrijver Anton 
Dautzenberg. In Podium Hoge Woerd in stadsdeel 
Leidsche Rijn vond de eerste editie plaats van 
Gaudeamus New Traditions, waarin musici en 
componisten muzikale (volks)tradities in een 
hedendaags idioom contextualiseren. Deze serie 
krijgt een vervolg in het seizoensprogramma van 
Gaudeamus en Podium Hoge Woerd.

De Griekse composer/performer Thanasis Deligiannis 
doorliep een Nieuwe Makers-traject bij Gaudeamus 
in de jaren 2017-2019 waarin hij zich ontwikkelde tot 
een respectabele maker van multi- en interdisciplinair 
werk.. Hij presenteerde tijdens Gaudeamus zijn 
nieuwste voorstelling ENA ENA, een coproductie 
van Onassis, I/O en Gaudeamus. In Theater 
Kikker werd het publiek getransporteerd naar een 
Griekse nachtclub in de jaren ‘80. De onvergetelijke 
voorstelling, één van de hoogtepunten van 
Gaudeamus 2021, wordt wegens succes hernomen in 
de komende editie.

De ensembles VONK en New European Ensemble 
brachten op vrijdag 9 september ‘s avonds in 
TivoliVredenburg concerten met daarin werk van 
genomineerde componisten. Annika Socolofsky 
kreeg de Hertz-zaal muisstil bij haar werk Don’t 
say a word. Gezongen door haarzelf en muzikaal 
ondersteund door New European Ensemble groeide 
deze uitvoering uit tot één van de hoogtepunten van 
het festival. Jenny Beck en Gen Tanaka kregen een 
première met Ensemble VONK, in een programma 
waarin popstructuren een verbond sloten met de 
setting van een kamermuziekensemble. Voor de 
doorbijter was er een late night concert in de Club 
Fluxus-serie van Gaudeamus en TivoliVredenburg 
rondom de Pentacle, een 9-speaker systeem die het 
publiek in een surround setting insluit. Componist en 
performer Akim Moiseenkov trakteerde het publiek 
op een muzikaal sjamanistisch ritueel. Een team 
bestaande uit componist Janne Piksen, zangeres 
Annelie Koning en schrijver Jeroen Callaars bracht 
met Toch nog gelukkig een licht-absurdistisch 
muziektheaterwerk.

Op een andere plek in de stad was Gaudeamus 
voor het eerst te gast in De Helling. Daar speelde 
het programma Digital Identities waarin performer, 
elektronica en robotica de basis vormde van de drie 
programmaonderdelen. Meeste impact maakten 
Zeno van den Broek met Slagwerk Den Haag, in een 
compositie die eigenlijk in 2020 had moeten klinken. 
Een half uur durend werk waarin vier performers in 
competitie gaan moet robots, hen moeten volgen en 
nadoen op slagwerkinstrumentarium. In Museum 
Speelklok stond de keramiekinstallatie Aircilla 
opgesteld van de Utrechtse makers Gemma Luz 
Bosch en Jurriaan de Vos. De installatie werd in 
de muzikale vertelling Moving Air bespeeld met 
Ensemble Kaer.
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Op Fort Ruigenhoek speelde die middag al de 
voorstelling Sounds Like Juggling van Arthur 
Wagenaar en Guido van Hout. Tweetakt festival was 
verplaatst van het voorjaar naar augustus/september. 
Van vrijdag t/m zondag speelde Sounds Like Juggling 
maar liefst 9 keer op het fort. Het lunchpauzeconcert 
in Hertz werd gevuld door jonge Nederlandse 
componisten die geselecteerd waren voor de Tera 
de Marez Oyens Award. De Iraanse componist Soheil 
Shayesteh won de Award. Soheil maakt voor de 
Gaudeamus 2022 een nieuw werk voor kamancheh, 
strijkkwartet, sopraan en live elektronica.

Gaudeamus Festival bouwt van woensdag t/m vrijdag 
op naar het festivalweekend. In dit weekend, zaterdag 
10 en zondag 11 september, is er een grotere overlap 
van programmaonderdelen in verschillende delen 
van de stad. De voor Gaudeamus nieuwe locatie De 
Nijverheid in Utrecht-West was een schot in de roos. 
Een rauwe plek van loodsen, boten en containers 
maakte het een bijzonder geschikte locatie voor het 
ontvangen van een grotendeels nieuw publiek. Een 
creatieve hotspot die jong en nieuwsgierig publiek 
aanspreekt. Ons collectief in residence BUI maakte 
voor De Nijverheid een locatiespecifieke voorstelling 
over het gehele terrein. Een rauwe stadsvertelling 
voor een klein publiek dat 3-maal daags speelde en 
tot één van de hoogtepunten van Gaudeamus 2021 
behoort. BUI maakte in 2020 een locatievoorstelling 
voor Gaudeamus op Landgoed Amelisweerd. Het 
Utrechtse makerscollectief zal ook voor de jaren 22-24 
nauw verbonden blijven met Gaudeamus voor een 
residentie in coproductie met Standplaats Midden, 
de regionale ontwikkelinstelling voor interdisciplinaire 
makers.

Ook op De Nijverheid: de introductie van Tactology 
Lab van de jonge Utrechtse stichting Sounds Like 
Touch. Musici, designers en techneuten werkten 
de hele zomer van 2021 aan nieuwe muzikale 
installaties die nu voor het eerst getoond werden aan 
publiek. Ook de doorlopende voorstelling Walzer van 
Frieda Gustavs en Leo Erken was te zien, een virtual 
reality-ervaring met verschillende verhalen over 
vrouwenrechten en de eerste golf van feminisme aan 
het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw.

Op de zondagmiddag keerden we terug naar De 
Nijverheid, opnieuw met BUI, Tactology Lab en Walzer. 
In de loods van De Nijverheid en op het buitenterras 
werkten we samen met onze partner Creative 
Coding Utrecht; een muziekprogramma rondom live 
coding en nieuw instrumentarium, met onder meer 
Rafaele Andrade, een jonge Braziliaanse componist/

geluidsonderzoeker/cellist en een belofte voor de 
toekomst. Het gezelschap Moving Strings bestaat uit 
voornamelijk strijkers; musici die, de naam moving 
indachtig, een geweldige choreografie neerzette.

De Gaudeamus Saturday Night werd voor de 
vijfde keer georganiseerd, en blijkt wederom 
een succesformule met een keur aan musici en 
performers voor wie hedendaagse muziek een 
bijzonder rekbaar begrip is. De avond ving aan in 
de prachtige omgeving van de Nicolaïkerk, met 
een concert waarin orgel en elektronica centraal 
stonden. Twee opdrachten van Gaudeamus, 
waarvan één in samenwerking met het Orgelpark 
in Amsterdam, stonden op het programma en 
werden gloedvol vertolkt door de jonge Italiaanse 
organist Francesca Ajossa. Aansluitend koos het 
publiek te avond te vervolgen in TivoliVredenburg, 
of met een tussenstop bij Theater Kikker. In Kikker 
speelde het Haagse Kluster5, in 2017 reeds in 
residentie geweest bij Gaudeamus. Zij speelde onder 
meer een opdrachtcompositie van Celia Swart 
(door Gaudeamus, Grachtenfestival en November 
Music), een licht theatraal concert dat onvermoede 
kwaliteiten van het ensemble liet zien en horen. 
In TivoliVredenburg was ondertussen het Black 
Page Orchestra uit Wenen gestart, met een duister 
concert met onder meer een opdrachtwerk aan Aart 
Strootman, de winnaar van de Gaudeamus Award 
2017. Black Page Orchestra speelt de komende jaren 
bij meerdere partners van het Europese Ulysses 
Netwerk waar Gaudeamus actief in is.

De Utrechtse componist Ben van Bueren ontving 
een opdracht van Gaudeamus om een nieuwe 
suite te componeren: 12 ‘songs’ waarbij Van Bueren 
popstructuren integreerden met een klassiek sextet. 
Het sextet was het nieuwe Utrechtse ensemble 
Postland, met wie de coproductie was opgezet en 
die het werk van Van Bueren na Gaudeamus op 
vier andere locaties in Utrecht presenteerde. Het 
Utrechtse online radiostation Stranded FM is al 
vanaf de start van de Gaudeamus Saturday Night 
zowel programma- als promotiepartner. Ook dit jaar 
cureerde Stranded een aantal, meer lokale makers, 
zoals Irene Cassarini alias Guenter Råler voor de 
Pentacle (in opdracht van Gaudeamus en Creative 
Coding Utrecht).

Met makers Khyam Allami en Farid Sheek was er in de 
avond ook volop ruimte voor musici uit niet-westerse 
landen. Allami is gefrustreerd door de muzikale en 
culturele vooringenomenheid van hedendaagse 
muzieksoftware - en de politieke en sociale implicaties 
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en consequenties daarvan. Hij besloot zijn eigen 
software te ontwikkelen, waarin de microtonaliteiten, 
ritmes en stemmingen van niet-westerse muziek 
tot hun recht komen. Dit resulteerde in Apotome, 
waarmee Allami in 2021 de Prix Ars Electronica won. 
Farid Sheek ontving van Gaudeamus en De Doelen 
een opdracht om een nieuw kwartet te formeren en 
daarvoor nieuwe muziek te schrijven. Sheek startte 
vanuit traditionele Perzische muziek, maar maakte 
met zijn bijzondere ensemble een mooie stap naar de 
21ste eeuw. 

De Schots/Nederlandse composer/performer 
Genevieve Murphy presenteerde haar album I Don’t 
Want To Be An Individual All On My Own, een album 
uitgebracht door Gaudeamus en het platenlabel 
Unsounds. Murphy maakte van de oorspronkelijke 
solo theaterperformance een hoorspel-achtig 
album en vertaalde dat weer naar een live popband, 
daarbij lichtjes refererend aan inspiratiebronnen 
Laurie Anderson en David Byrne. Componist/pianist/
synthwizard Niels Broos, pianist en orkestleider van 
het Kyteman Orchestra, sloot de Saturday Night af. 
Hij ontving van Gaudeamus en De Coöperatie een 
opdracht voor een nieuw solowerk voor zichzelf, 
omringd met een arsenaal aan toetsinstrumenten en 
een batterij aan elektronica dat het publiek betoverde 
én ontroerde.

Op zondag 11 september overdag waren er in de 
binnenstad een keur aan concerten te bezoeken van 
onder meer Catching Cultures Orchestra, orkest de 
ereprijs, saxofonist Tom Sanderman (die tevens een 
workshop gaf rondom grafische partituren maken, 
interpreteren en uitvoeren) en Duo Ebano. Farid Sheek 
speelde met zijn Sabr Quartet nog een keer, ditmaal 
een gratis te bezoeken concert in het Stadsklooster 
in de wijk Lombok voor een publiek van gemengde 
afkomst.

Het Academy programma, met workshops, lezingen 
en een seminar, vond gedurende het hele festival 
plaats. Speciale vermelding krijgt het seminar 
Innovating in radically different musical contexts op 
zaterdagmiddag, een seminar over de vraag: Wat 
is innovatie en wat betekent het in verschillende 
muziekculturen? Onze curator en programmator 
Jonás Bisquert gidste het aanwezig professionale 
publiek langs inzichten van verschillende 
componisten uit het festival. Ook kregen we een 
live workshop van B.C Manjunath, een waanzinnige 
slagwerker, die via een stream vanuit Mumbai musici 
van het New European Ensemble een cursus ritmiek 
gaf. Het was de kick off van een project voor jonge 

componisten die een uitwerking in het Gaudeamus 
Festival 2022 zal krijgen. Het recente initiatief 
Gaudeamus Screen Dive, een online klankspeeltuin 
gecureerd door Maya Felixbrodt en Luke Deane, kreeg 
een fysieke component met verschillende installaties 
en performances tijdens de Gaudeamus Saturday 
Night. Met ondersteuning van Stimuleringsfonds 
konden we deze projecten realiseren.

Op zondagavond sloot het Gaudeamus Festival af 
met twee concerten in TivoliVredenburg. Quatuor 
Bozzini is een gewaardeerde gast van Gaudeamus. 
In de Composer’s Kitchen konden 2 Nederlandse en 
2 Canadese componisten in een tweetal workshops 
van een week hun strijkkwartet finetunen met het 
kwartet. Vanwege corona was de Kitchen een jaar 
uitgesteld en was de eerste workshop in mei 2021 een 
online bijeenkomst. In de week voorafgaande aan dit 
concert werd er in Utrecht gerepeteerd, ook met de 
Canadese componisten. 

In de Grote Zaal van TivoliVredenburg sloten we af 
met het tweede concert van het Weense Black Page 
Orchestra. Een geweldig ensemble die de uitstraling 
en dynamiek van een rockband combineert met een 
zeer precieze uitvoering van de gecomponeerde 
werken. De jonge Spaanse componist Itziar Viloria 
schreef voor het ensemble een nieuwe compositie, 
als opdracht van haar Composer Journey in het 
Ulysses Netwerk, dat in première ging. Ook stonden 
er twee composities op het programma met een 
wisselwerking van compositie en video, die ook voor 
de broodnodige luchtigheid in de avond zorgden. Na 
afloop van het concert vond de ceremonie plaats 
voor de Gaudeamus Award, geleid door directeur 
Martijn Buser. Uit handen van juryvoorzitter Oscar 
Bettison ontving de Amerikaanse Annika Socolofsky 
de Gaudeamus Award die voor de 60e keer werd 
uitgereikt.

7 / 12 Bestuursverslag



Marketinganalyse
Gaudeamus 2022  
in getallen
 
 
 
 
 
 

  2021 2020 2019
Aantal activiteiten 57 20 50
Festivallocaties 13 5 16
Bezoekers 2.558 1.043 7.351
Kaartkopers  253 81 198
die tenminste 3 concerten bezochten

Passe-partouts /  57 nvt 26 
combitickets verkocht
Waarderingcijfer  8,1 8,1 7,9
enquête
Website pageviews  197.683 150.906 179.252
Totaal Youtube views 37.139 49.652 26.484

2020 was vanwege corona een bijzonder jaar, waarin 
we minder dan de helft van het reguliere aantal 
concerten konden organiseren, met bovendien flink 
gereduceerde zaalbezettingen. 2021 was vergeleken 
daarmee een stap terug in de richting van een 
‘normaal’ festival, maar helemaal normaal was het 
nog niet. Vooral in het verloop van de kaartverkoop 
merkten we dat 2021 voor veel kaartkopers nog als 
een overgangsjaar werd gezien. De voorverkoop ging 
erg goed ten opzichte van de afgelopen jaren, maar 
de verkoop tijdens het festival bleef hier op achter, 
waardoor we uiteindelijk eindigden op een lagere 
eindomzet dan die van 2018 en 2019.

Het verschil in bezoekers van 2021 ten opzichte van 
2019 (2.558 in 2021 vs. 7.351 in 2019) is ook fors, maar dit 
komt grotendeels doordat er in 2019 een doorlopend, 
gratis te bezoeken programma met geluidsinstallaties 
was op de Neude, waarmee we ruim 3.000 bezoekers 
trokken. In 2020 en 2021 was het vanwege corona niet 
haalbaar om een soortgelijk openbaar toegankelijk 
programma te organiseren, wat een daling tot gevolg 
had in het totaal bezoekers.

We introduceerden dit jaar een nieuw kaarttype: de 
strippenkaart. Hiermee konden bezoekers voor €50 
vijf concerten uitkiezen. Deels was deze kaarttype 
uit nood geboren, omdat we pas kort van tevoren 
wisten hoe hoog de zaalcapaciteiten zouden zijn, en 
we daarom geen passe-partouts wilden verkopen, 
waar altijd een mate van onzekerheid omheen hangt: 
de strippenkaart was dus in die zin de vervanger van 
de passe-partout. Tegelijkertijd hoopten we hiermee 
méér publiek te verleiden om meerdere concerten 
te bezoeken dan de toch ieder jaar beperkte groep 
passe-partouthouders. De strippenkaart bleek een 
kaarttype waar veel vraag naar was, en de verkoop 
ervan stimuleerde de vroege boost in kaartverkoop in 
de weken en maanden voorafgaand aan het festival. 
43% van de strippenkaartkopers waren bovendien 
bezoekers die in 2021 voor het eerst het festival 
bezochten. In 2022 gaan we dan ook verder op de dit 
jaar ingeslagen weg en de strippenkaart op een of 
andere manier behouden, naast een herintroductie 
van de passe-partout.

Met de genoemde strategie voor combitickets 
en passe-partouts, een herintroductie van gratis 
toegankelijke events in de openbare ruimte en 
een hopelijk in september 2022 weer aantrekkend 
cultureel leven, verwachten we vanaf 2022 weer terug 
te kunnen keren naar de stijgende lijn van 2018 en 2019.

Verloop kaartverkoop vanaf 8 weken voor het festival tot het eind
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Nieuwe huisstijl en fysieke zichtbaarheid
In 2021 zette Gaudeamus de start van een rebranding 
in. Samen met vormgeversbureau LAVA werd een 
geheel nieuwe huisstijl ontwikkeld die nauwer 
aansluit bij de belevingswereld van avontuurlijke-
muziekliefhebbers van 25 tot 40 jaar oud. De reacties 
zijn lovend, vanuit het vaste publiek maar zeker ook bij 
doelgroepen die ons niet tot slecht kennen. 

Digitaal scherm bij ingang TivoliVredenburg. Foto: Anna van Kooij

Om deze nieuwe stijl én Gaudeamus als merk te 
herintroduceren bij in Utrecht, zetten we voor het eerst 
sinds jaren weer 2-signs, digitale posterschermen en 
wildplakken in. 300.000 Utrechters kwamen zo weer 
met Gaudeamus in aanraking. Dit werd aangevuld 
met een met 2020 en 2019 vergelijkbare actieve 
campagnes op social media, Youtube en in het Google 
Display-netwerk, die samen 990.000 online kijkers 
bereikten. Door de sterk herkenbare nieuwe stijl zo 
volop in te zetten, én door de verstevigde aankleding 
van de concerten tijdens én na het festival, denken 
we dit jaar een stevige basis te hebben gelegd om 
de naamsbekendheid en brand-herkenning van 
Gaudeamus binnen Utrecht te verhogen.

Nieuw publiek in de wijken
73% van het publiek bezocht dit jaar voor het eerst 
het festival. Een hoger aantal dan 2020 (67%) maar 
lager dan 2019 (81%). Dit nieuwe publiek kwam 
vooral af op evenementen die specifiek gemaakt 
en gepromoot waren met het doel om nieuwe 
groepen aan te spreken op nieuwe locaties en in 
nog door Gaudeamus onontgonnen wijken. Zo 
organiseerden we een gratis concert met muziek 
die geïnspireerd was op traditionele Iraanse muziek 
in het Stadsklooster in Lombok, een middag met 
multidisciplinaire performances en geluidsinstallaties 
in De Nijverheid in het Cartesiusgebied en een concert 
in Podium Hoge Woerd in Utrecht Leidsche Rijn. Op 
al deze evenementen kwam tenminste 3/4 nieuw 
publiek af.

Pers
Ten opzichte van jubileumjaar 2020 was de aandacht 
van de pers dit jaar iets minder. Het Utrechtse 
Uitmagazine wijdde een pagina aan het festival, 
met een focus op Gaudeamus Award-nominee Gen 
Tanaka. En Joep Stapel wijdde voorafgaand aan het 
festival in het NRC Handelsblad een spread aan The 
Light of Lesser Days, de opera van componist Oscar 
Bettison die tijdens Gaudeamus in 2021 in première 
ging. 
Ook bezocht Stapel voor NRC de vrijdagavond van het 
festival. In een recensie achteraf is hij lovend over het 
werk van Annika Socolofsky, die uiteindelijk (volgens 
Stapel terecht) de Gaudeamus Award won: “Annika 
Socolofsky fluisterde, zong en gromde zélf in haar 
compacte en intense Don’t say a word. Invloeden van 
folk en Tori Amos smolten met technisch raffinement 
samen tot een bevlogen betoog.”

Jenny Camilleri van de Volkskrant bezoekt tijdens 
de openingsavond de concerten van Ralph van 
Raat, over wie ze in haar recensie schrijft: “Van Raat 
doet je bijna geloven dat hij het ter plekke bedenkt, 
terwijl hij in de klankkast van de vleugel snaren 
staat te knijpen, plukken en bewerken met wat hij 
noemt zijn ‘speelgoed’ – een kopje, een rubberen 
wisser. Wat ook de bedoeling is bij deze verkennende 
vivisectie van het instrument.” Over de daarop 
volgende muziektheatervoorstelling Follow schrijft ze: 
“[Stephanie] Pan en het Ensemble Klang zijn samen 
fantastisch.”

Electronica for Lovers in De Nijverheid. Foto: Herre Vermeer

Publieksonderzoek
Het programma wordt zoals ieder jaar door de 
bezoekers hoog gewaardeerd met een gemiddeld 
waarderingscijfer van 8.2. 98% van de respondenten 
spreekt het voornemen uit om volgend jaar terug te 
komen en de net promotor score bedraagt 33%. 
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Er wordt door de bezoekers waardering uitgesproken 
over de eigen en altijd verrassende koers van 
Gaudeamus: “Als ‘showcasefestival’ is Gaudeamus 
uniek, omdat het niet werkt volgens de commerciële 
logica van menig ander showcasefestival. Juist 
dat men een strikt artistieke logica volgt maakt 
het programma weerbarstig en dus interessant.” 
Gaudeamus wordt geprezen om de “spannende, 
nieuwe muziek van (voor mij) nieuwe makers”, de 
“variëteit en hoge kwaliteit qua uitvoerders” en zoals 
ieder jaar is de wens om terug te komen en anderen 
te adviseren ook te gaan hoog: “Het afgelopen festival 
was weer zo enthousiasmerend dat ik mensen wil 
meeslepen en laten ervaren hoeveel moois er wordt 
gemaakt!”

Online programma
Na het experiment van 2020 waarin we iedere dag 
een concert live streamden, zetten we in 2021 in op 
een online programma waarin op de zaterdag en de 
zondag van het festival 2 live gestreamde compilaties 
werden uitgezonden van eerder tijdens het festival 
opgenomen concert fragmenten, kijkjes bij repetities 
en interviews. Hiermee boden we een kans aan de 
internationale achterban die niet naar Utrecht kon 
komen om toch iets van het festival mee te krijgen, 
terwijl we ook signaleerden dat de interesse in 
volledige live streams in september 2021 wereldwijd 
aan het afnemen was. Om die reden kozen we voor 
een beperkt online programma dat meer weg had van 
een dynamische tv-uitzending. Ook organiseerden 
we op de vrijdag van het festival weer een live 
gestreamde radio-uitzending op radioplatform 
Stranded FM.

De drie online pendanten van het festival trokken 
live een totaal van 390 views. Na afloop van het 
festival bleven de uitzendingen terug te kijken, wat 
tot op heden ruim 1.500 keer gebeurde. Zo vormden 
deze uitzendingen een goed uithangbord naar het 
internationale publiek en een mooie marketingtool. 
Maar de levensduur ervan is nog niet afgelopen: 
de ten behoeve van de live streams opgenomen 
concerten werden maar deels gebruikt en de 
complete concertregistraties worden in december 
2021, januari en februari 2022 alsnog gepubliceerd 
achter een paywall in samenwerking met het platform 
Cultuurnetwerk.nl, en een aantal losse composities 
wordt gepubliceerd op Newmusicnow.nl. Zo krijgt het 
festival een online staartje en een potentieel geheel 
nieuw online publiek.

Code Culturele  
Diversiteit & Inclusie
 
 
 
 
 
 

Het ligt in de aard van Gaudeamus om voortdurend bij 
te willen dragen aan culturele diversiteit en inclusie. 
Diversiteit en inclusie zijn in feite bouwstenen om 
vernieuwend te kunnen zijn. Alleen al daarom lijkt het 
goed om de speciale inkleuring die de organisatie 
diversiteit en inclusie geeft te expliciteren in de missie 
en visie. Die gaat bij Gaudeamus over het voortdurend 
willen bijdragen aan het ruimte geven aan ongehoorde 
klanken en nieuwe zin- en betekenisgeving processen 
tussen (jonge) makers, muzikanten en publiek. Al 
decennialang biedt Gaudeamus jonge componisten 
en uitvoerende muzikanten van over de hele 
wereld een podium om hun nog niet of nauwelijks 
gehoorde klanken aan en voor elkaar en anderen te 
kunnen laten horen. Gaudeamus is een plek waar in 
pionierende en experimenterende maakprocessen 
nieuwe cultuur tot stand komt. Dat proces komt 
tot uitdrukking in de 4 P’s uit de Code Diversiteit en 
Inclusie (programma, personeel, publiek en partners). 

Het programma van Gaudeamus kenmerkt zich 
door een grote mate van diversiteit in stijlen/
genres, culturele afkomst en een grote variëteit van 
(interdisciplinaire) muzikale kunstvormen. Daarbij 
geldt wel dat er steeds de focus is op het ruimte 
geven aan jonge makers met een passie voor 
nieuwe muziek. Jaarlijks krijgt het festival honderden 
inschrijvingen vanuit verschillende continenten. 
Aandachtspunt is om meer jonge componisten uit 
Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen proberen te 
verbinden aan Gaudeamus. 

Gaudeamus heeft veel partners in een groot 
aantal landen, maar wil de banden met partners 
in landen waar minder inzendingen van komen, 
versterken. Een diverse programmering komt onder 
andere inclusiever tot stand door personeel zoals 
programmeurs aan te trekken met diverse culturele 
en muzikale achtergronden. Gaudeamus heeft 
bijvoorbeeld twee jaar terug curator Jonás Bisquert 
aangetrokken om een interculturele impuls aan de 
programmering te geven, in zowel de muziek als in het 
discoursprogramma. 
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Het publiek van Gaudeamus wordt gevormd door een 
actief en een meer receptief deel. Het actieve deel 
zijn de groep makers, uitvoerders en begeleiders (jury, 
coaches, docenten) die, zoals gezegd, gekenmerkt 
wordt door een grote muzikale en culturele diversiteit. 
Het receptieve publiek bestaat uit mensen met een 
passie voor nieuwe muziek en mensen die de weg 
naar de nieuwe muziek (nog) niet vanzelf weten te 
vinden. 

Voor die laatste groep ontwikkelt Gaudeamus 
laagdrempelige educatieve programma’s, zoals hoe 
naar nieuwe muziek te luisteren, en wil zij de komende 
edities meer in de haarvaten van de stad zichtbaar 
en hoorbaar zijn door muziek niet alleen in bestaande 
podia zoals TivoliVredenburg te laten horen, maar het 
festival ook op plekken zoals scholen, buitenlocaties, 
creatieve hotspots en in samenwerking met Utrechtse 
partners actief en receptief te laten plaatsvinden. 

Financiën  
 
 
 
 
 

Het boekjaar 2021 is afgesloten met een positief 
exploitatieresultaat van €60.065. De directie is content 
met dit resultaat gezien de vele scenario’s waar de 
organisatie rekening mee hield met het oog op de 
pandemie. Scenario’s als een festival mét publiek, 
zonder publiek, beperkt aantal bezoekers, meerdere 
uitvoeringen van voorstellingen op één dag, streaming 
van voorstellingen, etcetera. Het positieve resultaat 
is deels toe te dichten aan de extra middelen ‘covid-
steun’ die Gaudeamus in 2021 ontving van het Fonds 
Podiumkunsten. Een ander deel is toe te dichten aan 
het feit dat het festival in 2021 minder internationale 
acts geboekt heeft dan normaal, wat lagere kosten 
kosten met zich meebrengt op het vlak van reis en 
verblijf. Daarnaast heeft de stichting in de zomer van 
2021 na 10 jaar trouwe dienst afscheid genomen van 
de medewerker development. Deze positie is nog niet 
opnieuw ingevuld, met als resultaat een lagere post 
voor loonkosten in 2021. 

Het resultaat zal voor 70% (afgerond €43.000) ten bate 
komen aan een bestemmingsreserve ‘covid steun’, 
als zijnde nog te besteden middelen aan de inhuur 
van musici en andere zzp’ers in 2022 en verder. De 
overige 30% (afgerond €17.065) zal ten bate komen 
aan de continuïteitsreserve om de solvabiliteit 
van de organisatie te verstevigen. Hierbij volgt de 
stichting de richtlijnen van de extra ontvangen Covid-
steun van Fonds Podiumkunsten in 2021, alsmede 
de aanbeveling van Fonds Podiumkunsten naar 
aanleiding van het monitorgesprek op 23 november 
2021.

De directie en bestuur willen ook ditmaal de enorme 
waardering uitspreken voor de steun die het festival 
wederom heeft mogen ontvangen van de fondsen 
Stichting Dioraphte, Fonds 21, Prins Bernhard 
Cultuurfonds, K.F. Hein Fonds, Ernst von Siemens 
Stiftung, Buma Cultuur, Netherlands America 
Foundation en het Elise Mathilde Fonds. Het is mede 
dankzij deze fondsen dat Gaudeamus zijn artistieke 
ambities kracht bij kan zetten en zijn internationaal 
unieke karakter kan behouden en verstevigen.  

11 / 12 Bestuursverslag



Ook in 2021 kon het festival rekenen op de steun van 
de Gemeente Utrecht en de Provincie Utrecht. Door 
de extra steun die het festival van de gemeente en 
provincie heeft mogen ontvangen, beide een extra 
gedeelde ‘covid-bijdrage’ van ieder €19.427, is de 
mogelijkheid gecreëerd om een substantieel deel van 
de festivalprogrammering middels een streaming 
aan een breder publiek te presenteren. Gezien de 
onduidelijkheid gedurende het jaar of het festival door 
de corona-maatregelen überhaupt publiek mocht 
ontvangen, was de voorbereiding en uitvoering van 
streaming-opnames essentieel voor de continuïteit 
van het festival. Daarnaast bood het de garantie dat 
geplande uitvoeringen ook daadwerkelijk doorgang 
konden vinden, in welk scenario dan ook, en werd 
hiermee het inkomen van de gecontracteerde 
(zzp) artiesten en technici gegarandeerd. De totale 
kosten het streaming-onderdeel zijn €39.070. In de 
jaarrekening is een speciale paragraaf opgenomen 
met de specifieke kosten en baten van dit streaming-
onderdeel binnen het festival. 

Wij kijken met veel enthousiasme vooruit naar de 
festivaleditie van 2022. 

Namens directie en bestuur,

  

12 / 12 Bestuursverslag





JAARREKENING 2021

Stichting Gaudeamus Muziekweek



Aan bestuur en directie van

Stichting Gaudeamus Muziekweek

Amsterdam, 30 mei 2022

Betreft: jaarrekening 2021

Geacht bestuur, beste directie,

Administratiekantoor ASK,

Elisabeth Hulst

directeur

De jaarrekening van Stichting Gaudeamus Muziekweek is door ons samengesteld op basis van de van u 

verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en 

lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de 

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 

relevante informatie aanlevert. Wij hebben de werkzaamheden uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat wij over 

alle relevante informatie beschikten.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens 

richtlijnen en werkschema’s, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). De jaarrekening is 

samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. 

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het 

rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de 

jaarrekening. 

Wij vertrouwen erop hiermee aan de opdracht te hebben voldaan. Indien gewenst zijn wij graag bereid nadere 

toelichting te verstrekken.



INHOUD

JAARREKENING

de balans 

staat van baten en lasten

toelichting op de balans

toelichting op de staat van baten en lasten

prestatiegegevens Fonds Podiumkunsten

toelichting op aantallen bezoekers in de openbare ruimte

OVERIGE GEGEVENS

controleverklaring van de onafhankelijke accountant

grondslagen van waardering en resultaatbepaling



BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (na resultaatbestemming)

bedragen in EUR toelichting 31-12-2021 31-12-2020

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1. 7.815 11.744

Vlottende activa

Vorderingen 2. 130.832 104.714

Liquide middelen 3. 288.976 195.061

419.808 299.775

totaal ACTIVA 427.623 311.519

PASSIVA toelichting 31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen 

Algemene reserve 4. 2.933 2.933

Continuïteitsreserve 5. 91.900 74.835

Bestemmingsreserve 75 jarig jubileum 2020 6. 0 0

Bestemmingsreserve Covid Steun 7. 43.000 0

137.833 77.768

Kortlopende schulden 8. 289.790 233.751

totale PASSIVA 427.623 311.519
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

begroting

bedragen in EUR toelichting 2021 algemeen 2020

BATEN

Publieksinkomsten 9. 27.444 45.000 29.752

Sponsoring 10. 0 0 2.247

Overige directe inkomsten 11. 47.160 23.000 18.401

Indirecte opbrengsten 12. 8.430 15.000 24.951

Overige bijdragen uit private middelen

Overige bijdragen uit private middelen 13. 158.116 176.000 174.804

Totaal overige bijdragen uit private middelen 158.116 176.000 174.804

Subtotaal Eigen Inkomsten 241.150 259.000 250.155

Subsidies en bijdragen

Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 14. 215.788 200.000 165.000

Aanvullende subsidie Fonds Podiumkunsten 15. 89.300 0 83.100

Meerjarige subsidie provincie Utrecht 16. 30.000 30.000 20.000

Aanvullende subsidie provincie Utrecht 17. 19.427 0 0

Meerjarige subsidie gemeente Utrecht 18. 287.607 279.500 279.501

Aanvullende subsidie gemeente Utrecht 19. 19.427 0 0

Overige subsidies uit publieke middelen 20. 112.519 108.250 52.943

Subtotaal subsidies en bijdragen 774.068 617.750 600.544

TOTAAL DER BATEN 1.015.218 876.750 850.699

Eigen Inkomensquote 23,8% 29,4%

bedragen in EUR toelichting 2021 algemeen 2020

LASTEN

Beheerlasten

Beheerlasten personeel 21. 51.848 60.000 42.048

Beheerlasten materieel 22. 56.772 58.000 78.047

Totaal beheerlasten 108.620 118.000 120.095

Activiteitenlasten

Activiteitenlasten personeel 23. 613.713 524.500 423.739

Activiteitenlasten materieel 24. 232.820 195.500 283.037

Totaal activiteitenlasten 846.533 720.000 706.776

TOTAAL DER LASTEN 955.153 838.000 826.871

SALDO uit gewone bedrijfsvoering 60.065 38.750 23.828

Rentebaten 0 0 7

EXPLOITATIERESULTAAT 60.065 38.750 23.835

Mutatie continuïteitsreserve -17.065 0 -49.835

Mutatie bestemmingsreserve Gaudeamus Muziekweek 0 0 0

Mutatie bestemmingsreserve 75 jarig jubileum 0 0 26.000

Mutatie bestemmingsreserve Covid Steun -43.000 0 0

Mutatie ALGEMENE RESERVE 0 38.750 0
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TOELICHTING ALGEMEEN

Bedrijfsactiviteiten

Algemeen

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

Vorderingen en overlopende activa

Liquide Middelen

Reserves

Bestemmingsreserves

Het bestuur kan uit de algemene reserve of uit positieve exploitatiesaldi bedragen oormerken voor toekomstige uitgaven.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De jaarrekening is opgesteld op basis van C1 'Kleine organisatie zonder winstoogmerk'. De jaarrekening is opgesteld 

conform de voorwaarden van Fonds voor de Podiumkunsten.

De staat van baten en lasten heeft een andere indeling dan vorig jaar en waar nodig zijn de vergelijkende cijfers 

aangepast.

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en 

resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminder met lineair berekende afschrijvingen 

na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een 

voorziening uit hoofde van oninbaarheid.

Gaudeamus presenteert, organiseert, stimuleert en ondersteunt de nieuwste muziek van jonge muziekpioniers. Al 70 

jaar maakt Gaudeamus zich hard voor muziekpioniers wereldwijd, biedt hen een ontwikkelplek en podium en brengt zo 

muziek van morgen bij nieuwsgierige muziekliefhebbers.

De materiële vaste activa worden vanaf de activeringsgrens van € 1.500 in de balans opgenomen. De aanschaffingen 

onder deze activeringsgrens worden in het jaar van aanschaf ten laste van het resultaat gebracht. Voor de gehanteerde 

afschrijvingspercentages wordt verwezen naar de toelichting op de balans. 

De liquide middelen staan, zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct 

opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en 

worden - voor zover niet anders vermeld - tegen de nominale waarde.
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TOELICHTING ALGEMEEN

Resultaatbepalingsgrondslagen

Baten

De baten omvatten subsidie en opbrengsten uit verleende diensten.

Verliezen op projecten worden verantwoord in de periode waarin ze zijn ontstaan.

Lasten

Onder lasten worden verstaan de aan de baten toe te rekenen kosten.

Afschrijvingkosten

Het resultaat op projecten wordt bepaald naar de mate waarin de verrichte prestaties hun aandeel hebben gehad in het 

totaal van de voor het project te verrichten prestaties.

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berkend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, 

respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke 

zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, 

voor geleverde goederen en diensten.
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TOELICHTING OP DE BALANS (bedragen in EUR)

ACTIVA

1. Materiële vaste activa automat- inventaris totaal

isering activiteiten

Stand per 1 januari

Aanschafwaarde 27.676 0 27.676

Cumulatieve afschrijving -15.932 0 -15.932

Boekwaarde 11.744 0 11.744

Mutaties 

Investeringen 0 1.471 1.471

Desinvesteringen 0 0 0

Afschrijvingen -5.238 -162 -5.400

Afschrijvingen desinvesteringen 0 0 0
Saldo -5.238 1.309 -3.929

Stand per 31 december

Aanschafwaarde 27.676 1.471 29.147

Cumulatieve afschrijving -21.170 -162 -21.332

Boekwaarde 6.506 1.309 7.815

Gehanteerde afschrijvingspercentages 20% 20%

31-12-2021 31-12-2020

2. Vorderingen

Debiteuren 5.025 8.803

Omzetbelasting 11.552 8.916

Nog te ontvangen subsidie 87.947 55.808

Verleende lening 0 0

Overige vorderingen 2.500 463

Overlopende activa 23.808 30.724

130.832 104.714

3. Liquide middelen

kas 386 386

Rabobank 258 170.378 173.087

Rabobank spaarrekening 850 118.212 20.210

PayPal 0 1.378

288.976 195.061
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TOELICHTING OP DE BALANS (bedragen in EUR)

PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020

4. Algemene reserve

Stand per 1 januari 2.933 2.933

Mutatie algemene reserve boekjaar 0 0

2.933 2.933

5. Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 74.835 25.000

Mutatie bestemmingsreserve boekjaar 17.065 49.835

91.900 74.835

6. Bestemmingsreserve 75 jarig jubileum

Stand per 1 januari 0 26.000

Mutatie bestemmingsreserve boekjaar 0 -26.000

0 0

7. Bestemmingsreserve Covid Steun

Stand per 1 januari 0 0

Mutatie bestemmingsreserve boekjaar 43.000 0
43.000 0

De bestemmingsreserve is bestemd voor de inhuur musici en andere zzp'rs in 2022.

8. Kortlopende schulden

Crediteuren 21.123 10.556

Nog te betalen kosten 33.985 30.861

Vooruitontvangen inschrijfgelden 8.588 9.466

Vooruitontvangen Fonds Podiumkunsten compositieopdrachten 100.000 59.091

Vooruitontvangen Fonds Podiumkunsten Nieuwe Makers 50.000 17.500

Vooruitontvangen Europese Commissie Ulysses Network 31.640 76.804

Vooruitontvangen Ernst von Siemens 0 20.000

vooruitontvangen Stichting Utrecht Wereldmuziek 0 1.500

Vooruitontvangen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 34.000 0

Overlopende passiva 10.454 7.973

289.790 233.751

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

De bestemmingsreserve  is bestemd voor de organisatie van extra activiteiten rondom het 75 jarig jubileum.

Per 1 januari 2021 is de huurverplichting verlengd met een periode van vier jaar, de jaarlijkse huur bedraagt € 5.260, de 

opzegtermijn is 3 maanden. 
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TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN (bedragen in EUR)

begroting 

BATEN 2021 algemeen 2020

9. Directe opbrengsten

Inschrijfgelden Muziekweek 9.466 5.500 0

Recettes Muziekweek 17.894 33.000 8.663

Recettes Concertserie 62 1.500 14.268

Opbrengsten Koerikoeloem 0 0 4.664

Advertenties 0 3.000 1.752

Overige publieksinkomsten 22 2.000 405

27.444 45.000 29.752

10. Sponsoring 0 0 2.247

11. Overige directe opbrengsten

Co-productie TivoliVredenburg 2.180 4.000 5.875

Co-productie bijdrage algemeen 29.592 4.000 630

Uitleenvergoedingen 15.000 15.000 10.000

Jubileumboek 0 0 762

Overige directe inkomsten 388 0 1.134

47.160 23.000 18.401

12. Indirecte opbrengsten

Bijdragen en donaties van particulieren 5.930 15.000 18.456

Overige indirecte opbrengsten 2.500 0 6.495

8.430 15.000 24.951

13. Overige bijdragen uit private middelen

Buma Cultuur 15.000 20.000 15.000

Fonds 21 50.000 50.000 40.000

Prins Bernhard Fonds Muziekweek 25.000 25.000 40.000

Prins Bernhard Fonds Koerikoeloem 0 0 15.000

Fentener van Vlissingen Fonds 0 6.000 8.000

K.F. Hein Fonds 10.000 10.000 15.000

Stichting Elise Mathilde Fonds 1.500 0 0

Stichting Dioraphte 25.000 25.000 20.000

Ernst von Siemens Musikstiftung 25.000 25.000 0

Stichting Wereldmuziek Utrecht 1.500 0 2.000

Gravin van Bylandt 0 0 2.000

The Netherlands America Foundation 3.366 0 0

Stichting Digitaal Erfgoed Nederland 1.750 0 0

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 0 15.000 0

t.b.v. Concertserie: stichting PUMP 0 0 4.100

t.b.v. Koerikoeloem: Stichting Klankkaatser 0 0 13.704

158.116 176.000 174.804
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TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN (bedragen in EUR)

begroting 

BATEN,  vervolg 2021 algemeen 2020

14. Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 215.788 200.000 165.000

15. Aanvullende subsidie Fonds Podiumkunsten i.v.m. Corona 89.300 0 83.100

16. Meerjarige subsidie provincie Utrecht 30.000 30.000 20.000

17. Aanvullende subsidie provincie Utrecht i.v.m. Corona (*1) 19.427 0 0

18. Meerjarige subsidie gemeente Utrecht 287.607 279.500 279.501

19. Aanvullende subsidie gemeente Utrecht i.v.m. Corona (*1) 19.427 0 0

20. Incidentele subsidies uit publieke middelen

Projectsubsidie Gemeente Utrecht receptie 0 750 750

Fonds Podiumkunsten compositieopdrachten 59.091 50.000 40.909

Fonds Podiumkunsten Dutch Performing Arts 8.264 10.000 0

TOGS 0 0 4.000

Europese Commissie Ulysses Network 45.164 47.500 7.284

112.519 108.250 52.943

(*1) =  zie pagina 11 voor specificatie exploitatiekosten aanvullende subsidie coronakosten streaming

De in de exploitatierekening opgenomen subsidiebedragen zijn conform de toegekende subsidies. De subsidies worden 

op grond van de ingediende verantwoording door de subsidiegever definitief vastgesteld.
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TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN (bedragen in EUR)

begroting 

LASTEN 2021 algemeen 2020

21. Beheerslasten personeel

Zakelijke directie 49.577 60.000 39.667

Overige personeelkosten beheer 2.271 0 2.381

51.848 60.000 42.048

WNT verantwoording

tabel 1a

GEGEVENS 2021

bedragen x € 1 Martijn Buser

functiegegevens

functie directeur

aanvang en einde functievervulling in 2021 01-jan t/m 31-dec

deeltijd factor in Fte. 0,84

dienstbetrekking ja

bezoldiging

beloning inclusief belastbare onkostenvergoeding 54.396    

beloningen betaalbaar op termijn 6.532      

subtotaal 60.928    

individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 209.000  

-/- onverschuldigd betaald bedrag -          

totale bezoldiging 60.928    

reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.

GEGEVENS 2020 n.v.t.
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TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN (bedragen in EUR)

WNT verantwoording

tabel 1a

GEGEVENS 2021

bedragen x € 1 Rogier van Splunder

functiegegevens

functie zakelijk leider

aanvang en einde functievervulling in 2021 01-jan t/m 31-dec

deeltijd factor in Fte. 0,84

dienstbetrekking ja

bezoldiging

beloning inclusief belastbare onkostenvergoeding 52.424    

beloningen betaalbaar op termijn 5.672      

subtotaal 58.096    

individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 209.000  

-/- onverschuldigd betaald bedrag -          

totale bezoldiging 58.096    

reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.

GEGEVENS 2020 n.v.t.

tabel 1d

naam Datum functie

Rens Machielse tot 15-11-21 voorzitter 

Janny Rodermond per 01-01-21 secretaris

Romano Herrie per 03-12-20 penningmeester 

Aart van der Maas tot 15-11-21 bestuurslid

Aart van der Maas per 15-11-21 voorzitter 

Nikita Shabazi tot 18-08-21 bestuurslid

begroting 

22. Beheerslasten materieel 2021 algemeen 2020

Huisvesting 9.064 13.000 8.198

Algemene kantoorlasten 42.308 45.000 59.610

Afschrijvingen beheer 5.400 0 10.239

56.772 58.000 78.047
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TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN (bedragen in EUR)

begroting 

LASTEN, vervolg 2021 algemeen 2020

23. Activiteitenlasten personeel

Personeelskosten internationaal 71.134 15.800 72.134

Personeelskosten publiciteit 73.638 125.400 91.384

Personeelskosten productie 78.601 80.800 101.949

Honoraria 390.340 302.500 158.272

613.713 524.500 423.739

24. Activiteitenlasten materieel

Voorbereiding 16.051 5.500 6.898

Uitvoering 160.951 121.500 108.494

Communicatie 55.818 68.500 56.530

Projecten materieel (*2) 0 0 111.115

232.820 195.500 283.037

(*2) = in 2021 is de inrichting van de administratie gewijzigd, hierdoor is er eenmalig deze post vergelijkende cijfers 2020.

Personele bezetting realisatie begroting

Fte. Vast in dienst 3,2 3,20

Fte. Tijdelijk in dienst 1,6 0,53

Totaal Fte. Personele bezetting 4,8 3,73

Aantal Vrijwilligers 22 25,00

Fte. Vrijwilligers 0,35 0,30

2021

Muziekweek

Subsidie Fonds 21 50.000

Activiteitenlasten Muziekweek -50.000

Resultaat 0

De subsidie van Fonds 21 is volledig besteed aan activiteitenlasten van de muziekweek.

2021

Streaming

Aanvullende subsidie Provincie Utrecht i.v.m. Coronakosten 19.427

Aanvullende subsidie Gemeente Utrecht i.v.m. Coronakosten 19.427

Lasten streaming -39.070

Resultaat -216

De posten zijn ook ondergebracht bij de baten en lasten hierboven maar worden hier, om de totale baten 

en lasten van de Streaming zichtbaar te maken, bijeengebracht. 
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prestatieoverzicht - Model IV F voor de prestaties van festivals (Fonds Podiumkunsten)

KERNACTIVITEITEN

Titel voorstelling

Aantal keer 

gespeeld

Totaal aantal 

fysieke 

bezoeken

Waarvan 

betaalde 

bezoeken

Waarvan gratis 

bezoeken

Techno Etudes I & II - Ralph van Raat 1 122 107 15

Follow - Ensemble Klang & Igor C Silva + Stephanie Pan 1 63 49 14

Grond - Vonk 1 11 9 2

New Traditions 1 16 12 4

ENA ENA - Thanasis Deligiannis & I/O 4 135 111 24

Silience - Zöllner & Roche Duo 1 32 24 8

The Light of Lesser Days - ASKO|Schönberg 1 185 73 112

Late Night - ASKO|Schönberg 1 54 36 18

Digital Identities 1 63 47 16

Moving Air - Aircilla & Ensemble Kaer 1 39 37 2

Archaic Techniques of Ecstasy - VONK 1 32 17 15

Lunchpauzeconcert i.s.m. Tera de Marez Oyens Award 1 114 109 5

Stargazers - New European Ensemble & Christie Finn 1 53 37 16

Club Fluxus: Pentacle Surround Sound 1 49 39 10

Sounds like Juggling - Arthur Wagenaar 9 283 283 0

Electronica For Lovers Dag 1 1 62 58 4

Luisterroute langs de Nijverheidskade - BUI 6 113 86 27

Het parlement der dingen - Merel Vercammen & Femke IJlstra 1 67 31 36

Saturday Night 1 307 216 91

Gaudeamus Summer School 1 47 21 26

Electronica For Lovers Dag 2 1 62 56 6

Tom Sanderman - Solo sax 1 26 25 1

Sabr Ensemble akoestisch 1 103 98 5

Lockdown Music - Orkest de ereprijs 1 52 40 12

Culture Jam - Catching Cultures Orchestra 1 73 64 9

Stubborn resurgences - Modelo62 1 56 37 19

Black Page Orchestra + Uitreiking Gaudeamus Award 2021 1 98 46 52

Verse klanken - Duo Ebano 1 41 31 10

Composer's Kitchen 2021 - Quatuor Bozzini 1 64 41 23

Subtotaal 45 2422 1840 582

OVERIGE ACTIVITEITEN

Titel voorstelling

Aantal keer 

gespeeld

Totaal aantal 

fysieke 

bezoeken

Waarvan 

betaalde 

bezoeken

Waarvan gratis 

bezoeken

Workshop microtonal music software: Apotome & Leimma 1 5 5 0

Jury Talk: Karen Tanaka 1 7 6 1

Seminar 'Innovating in radically different musical contexts' 1 26 23 3

Jury Talk : Oscar Bettison 1 6 5 1

Jury Talk: Calliope Tsoupaki 1 5 4 1

Tom Sanderman - Workshop improvisatie & grafic scores 1 5 4 1

Subtotaal 6 54 47 7

TOTAAL 2476 1887 589



EIGEN ACTIVITEITEN

Datum Titel Voorstelling

Locatie  Totaal 

aantal 

fysieke 

bezoeken 

 Waarvan 

betaalde 

bezoeken 

 Waarvan 

gratis 

bezoeken 

29-1-2021 Zoom Meeting - XTRO Online 1340 1340

11-2-2021 Stranded FM Archive Dive Online 692 692

3-6-2021 Protokols - Rutger Muller Ensemble Online 30 30

18-6-2021 T R O M P O Online 309 309

6-10-2021 Club Fluxus: Ensemble Resilience TivoliVredenburg - Utrecht 29 29

20-11-2021 Gaudeamus Sessies #25: Rieteke Hölscher + Udo Prinsen Muziekhuis Utrecht 38 29 9

20-11-2021 Club Fluxus: Trio Napolov | Fridman | Sandee TivoliVredenburg - Utrecht 40 40

UITKOOP-CONCERTEN

Datum Titel Voorstelling

Locatie  Totaal 

aantal 

fysieke 

bezoeken 

17-9-2021 Ben van Bueren + Postland ‘Back To The Chorus’ Zimihc Theater - Utrecht 20

24-9-2021 Ben van Bueren + Postland ‘Back To The Chorus’ De Nijverheid - Utrecht 45

3-11-2021 Kikker X Gaudeamus: King Sisters Theater Kikker - Utrecht 29

4-11-2021 Ben van Bueren + Postland ‘Back To The Chorus’ Centrale Bibliotheek - Utrecht 50

9-11-2021 Ensemble Klang - Follow November Music - Den Bosch 29

5-12-2021 Residentie Orkest speelt Fjóla Evans TivoliVredenburg - Utrecht 526



Overige gegevens



Oranje Nassaulaan 1 

1075 ah Amsterdam 

Telefoon 020 571 23 45 

 

E-mail info@dubois.nl 

www.dubois.nl 

KvK nummer 34374865 

Dubois & Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze 

algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is opgenomen op de website www.dubois.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.  

 

 

   

 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: het bestuur van Stichting Gaudeamus Muziekweek. 

 

 

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Gaudeamus Muziekweek te 

Utrecht gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel: 

• geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Gaudeamus 

Muziekweek per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in 

overeenstemming met het Handboek Verantwoording Meerjarige Subsidies 

2021-2024; 

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de 

subsidiebeschikking en het Handboek Verantwoording Meerjarige Subsidies 

2021-2024 en de bepalingen van en krachtens de WNT. 

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2021; 

2. de staat van baten en lasten 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, het Controleprotocol van de 

Meerjarige Regeling 2021-2024 en het Controleprotocol WNT 2021 vallen. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Gaudeamus Muziekweek 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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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 

artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o, Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent 

dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 

andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

 

B. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie 

 

Naast het jaarrapport en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag ander informatie die bestaat 

uit: 

• het bestuursverslag; 

• de overige gegevens; 

• bijlage Fonds Podiumkunsten; 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van het Handboek Verantwoording Meerjarige Subsidies 2021-2024 

is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720 en het 

Controleprotocol van de Meerjarige Regeling 2021-2024. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde 

diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

 

C. 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 het Handboek Verantwoording Meerjarige Subsidies 2021-2024 en de bepalingen 

van en krachtens de WNT. In dit kader is het bestuur ook 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 instelling in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 

realistische alternatief is. 

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving 

van de organisatie. 
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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. 

 

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, 

het Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  

 

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 een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

organisatie; 

• 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 organisatie haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 

zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

controleverklaring 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 organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

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

toelichtingen; 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen en of de in het jaarrapport verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in 

alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  
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Wij communiceren met de 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. 

 

Amsterdam, 2 juni 2022 

 

 

Dubois & Co. Registeraccountants 
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