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BESTUURSVERSLAG SEIZOEN 2020-2021
Inleiding
Seizoen 2020-2021 begon hoopvol voor de hele culturele sector. Na enkele maanden in lockdown en
een warme zomer leek het erop dat er vanaf september weer een vol cultureel seizoen zou kunnen
worden gestart. Weliswaar met minder zaalcapaciteit, maar desondanks stond de Entrée-agenda vol
mooie concerten. Helaas bleek het van korte duur. Na een flitsende start in september met een
uitverkochte eerste editie van Music Bowl in de Grote Zaal en een stijgend ledenaantal, werden we
half oktober toch weer tot stilstand gedwongen.
Gelukkig gingen we wel dicht met een grote klapper: de eerste editie van de Study Sessions! Op 12 en
13 oktober stroomden veel media naar Het Concertgebouw, om te zien hoe Entrée eenzame
studenten liet studeren onder het genot van klassieke muziek. Van de ruim 2.000 aanmeldingen
mochten 500 gelukkige studenten hun slaapkamers verlaten en eindelijk weer even op locatie
studeren. En wát voor locatie: in de Grote Zaal, met een eigen tafeltje, onder begeleiding van
rustgevende klassieke muziek. Helaas konden we dit succes maar kort vieren, want op 13 oktober
hoorden we dat we de deuren toch weer moesten sluiten. Toen niet wetende dat ze pas half juni weer
zouden openen.
Om te blijven werken aan onze vereniging en doelstellingen zijn we tijdens de tweede lockdown volop
bezig gegaan met het creëren van Entrée 2.0. We hebben onze strategie in diverse sessies uitgebreid
onder de loep genomen, onze missie en visie geherformuleerd en strategische pijlers uitgewerkt tot
2025. Daarnaast hebben we diverse nieuwe concert-formats ontwikkeld om te blijven zorgen voor
een vernieuwend aanbod voor onze leden. Dit werd mede ingegeven doordat we lang niet wisten
hoeveel reguliere tickets er in de maanden na de lockdown beschikbaar zouden zijn voor Entrée-leden,
gezien de verminderde capaciteit van de zalen in Het Concertgebouw. Maar de nieuwe formats zijn
ook bedacht om onze leden te verrassen (n.a.v. de uitkomst van de survey in november 2020) en om
een nieuw publiek te bereiken. Helaas is het nog niet gelukt om de nieuwe concepten dit seizoen
daadwerkelijk te realiseren, omdat de lockdown veel langer duurde dan iedereen had gehoopt en
verwacht. Maar wie wat bewaart, die heeft wat, en dus staan we te popelen om de nieuwe concepten
vanaf seizoen 2021-2022 uit te rollen.
De langdurige lockdown heeft er helaas ook voor gezorgd dat Entrée vrijwel geen nieuwe leden heeft
mogen verwelkomen tussen november en juni. In het totaal zijn er 623 nieuwe leden geworven, die
met name te danken zijn aan de eerste succesvolle maanden van het jaar. Wel was gelukkig te zien
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dat de werving vanaf mei weer langzaam op gang kwam. In totaal hebben 1.375 leden hun
lidmaatschap beëindigd. Dit is vrijwel gelijk aan het aantal van vorig seizoen (1.397). Het nettoverlies
komt uit op -759 leden. Hierdoor is op 1 september 2021 de beginstand 7.500 leden, waarvan 6.313
reguliere Entrée-leden, 90 honoraire leden en 1.097 Entrée-Junior leden.
Organisatie
De organisatie van Entrée is opgedeeld in drie organen; de jongerenraad, het bestuur en het kantoorteam.
De jongerenraad bestaat uit 15 mensen die zich naast hun werk of studie vrijwillig inzetten voor Entrée.
Daarvan vormen vier leden het dagelijks bestuur. Overige leden zijn bijvoorbeeld event-producent,
fotograaf, socialmedia-assistent, ict-adviseur of zetten zich in om partnerships aan te gaan met relevante
partijen. Het bestuur, inclusief de afgevaardigden van Het Concertgebouw, Het Concertgebouworkest en de
Concertvrienden, komt vier keer per jaar samen om de grote lijnen van Entrée af te stemmen op de wensen
en plannen van gebouw, orkest en de Vrienden. Het dagelijks bestuur vergadert daarnaast één keer per
maand met zijn vieren en de jongerenraad komt maandelijks bijeen op de derde maandag van de maand.
Bestuur
In seizoen 2020-2021 bestond het Dagelijks Bestuur uit René Lieshout (voorzitter vanaf augustus 2020,
bestuurslid vanaf december 2019), Pieter Slöetjes (secretaris/marketing vanaf oktober 2019), Bouke
Hylkema (penningmeester vanaf maart 2020) en Pien van Engen (partnerships & fondsenwerving vanaf
september 2020) Bestuursleden namens de partnerorganisaties waren David Bazen (Het Koninklijk
Concertgebouworkest, “Concertgebouworkest”), Job Noordhof (Het Concertgebouw) en Remy François
(Vereniging Vrienden van het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest, "Concertvrienden").
Medewerkers
Vanuit het secretariaat van bureau Concertvrienden werd het bestuur ondersteund door Rutger Brouwer
(manager Concertvrienden), Micha Windgassen (coördinator Entrée), Charlotte Wichers Hoeth (marketeer
Entrée tot en met december 2020), Rodie Gramberg (marketeer Entrée vanaf januari 2021), Yke Paulussen
(coördinator ledenzaken) en Saar Niermeijer (medewerker ledenzaken). Om Entrée te ondersteunen in alle
(nieuwe) producties, is Heleen Swart aangenomen als producent voor 0,6 fte vanaf augustus 2021, in eerste
instantie voor 6 maanden.
Jongerenraad
De leden in de jongerenraad in seizoen 2020-2021 waren Britt van Klaveren (programmeur Triple Twintig),
Bram Vermeulen (producent randprogrammering), Carel Coenraad (ict), Dafne Paris (producent Entrée
Junior), Jarmil Soe-Agnie (producent Entrée x Wilde Woorden), Joep Lubberdink (partnerships), Laura Dooge
(partnerships Conservatorium & programmeur), Liesbeth Strater (producent), Marthe Seydel (partnerships),
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Milagro Elstak (fotograaf), Paul Berkelmans (ict), Laly Shams (social media), Rémy Carré (studentenzaken) en
Vere van Opstal (producent randprogrammering).

Bestuur + jongerenraad seizoen 2020-2021
Strategie 2025
Zoals in de inleiding al is genoemd, hebben we het seizoen 2020-2021 deels gebruikt om de strategie
voor de komende jaren te herzien en waar nodig aan te scherpen. Het doel hiervan was om duidelijker
in kaart te brengen wanneer en onder welke voorwaarden Entrée succesvol is. Daaruit volgde een
algemene strategische ambitie: “In 2025 verbindt Entrée met een grote, actieve en creatieve
vereniging van 10.000 leden het publiek van de toekomst aan het Concertgebouw en het
Concertgebouworkest.”
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Hierbij onderscheiden we drie strategische pilaren: Werving (10.000 leden in 2025), Activatie (30%
actieve leden in 2025 (2+ concerten)) en Creatie (Entrée werkt elk jaar aan innovatieve muzikale
evenementen en concepten) en twee fundamentele pilaren: Propositie en Vereniging. Voor elk van
deze pilaren is een apart plan gemaakt hoe we deze ambities kunnen realiseren, welke weer vertaald
zijn naar een aantal concrete acties waarmee we aan de slag gaan in het jaar 2021-2022. De pilaren
werving en activatie zijn het meest gedetailleerd uitgewerkt en worden verderop in het verslag
uitgebreider besproken. Ten tijde van het ontwikkelen van de jaarlijkse begroting (juni) zal het bestuur
deze strategie gebruiken om strategische initiatieven voor het nieuwe jaar te bepalen.
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Werving & activatie

Entrée (incl. 1season)
Entrée honorair
Entrée Junior
Totaal

Beginstand sep
2020 jaarverslag

Aanmeldingen
2020-2021

Totaal
afmeldingen

Beginstand sep
2021

7.238
41
1.089
8.368

505
45
73
623

1.307
9
69
1.385

6.437
77
1.093
7.607

Toelichting
Entrée startte seizoen 2020-2021 met in totaal 8.368 leden, net iets hoger dat het voorgaande seizoen.
Ook dit jaar is er een groep van +/- 400 Entrée-leden overgegaan naar de Concertvrienden. Van deze
groep is een kleine 80 procent nog steeds Vriend. Kijkend naar het ledenverloop van Entrée is te zien
dat het verloop van uitschrijvingen gedurende het seizoen ongeveer identiek loopt aan voorgaande
jaren, in sommige maanden ligt het aantal zelfs iets lager. Daaruit concluderen wij dat we een trouwe
achterban hebben die ook in moeilijkere periodes Entrée blijven supporten. Daar zijn we erg blij mee!
De strenge lockdown vanaf oktober 2020 en het dichtgaan van Het Concertgebouw tot en met juni
2021 gaat hand in hand met de minimale werving in die periode. Pas vanaf juni begon ons ledenaantal
weer langzaam te groeien. In de maanden juli en augustus is te zien dat de werving sterk toenam en
weer gelijk was aan dezelfde periode in de voorgaande twee seizoenen.
Conclusie: het ledenverloop is in de basis redelijk hetzelfde gebleven behalve dat er door de lockdown
bijna negen maanden vrijwel niet is geworven. Dit heeft dan ook gezorgd voor het grote gat in de
eindstand van het ledenbestand van Entrée.
Werving
1. Wervingsstrategie 2025 – in samenwerking met De Kleine Consultant
Om ons wervingsdoel van 10.000 reguliere Entrée-leden te behalen hebben we studentenconsultancybureau De Kleine Consultant (hierna: DKC) ingeschakeld. Het doel hiervan was om
een doelgroep-analyse te maken met daaruit voortvloeiend een marketingstrategie voor het
komende seizoen. Het onderzoek rustte op drie elementen; het analyseren van het huidige
ledenbestand van Entrée, deskresearch en een enquête. Met de enquête hebben we een
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kleine duizend respondenten binnengehaald waarmee we een mooi representatief onderzoek
hadden.
Uit het onderzoek is gebleken dat er nog veel potentiële nieuwe leden zitten in de
doelgroepen waar wij ons al op richten. Zo blijkt er binnen de leeftijdscategorie 26-30 jaar in
Amsterdam nog een potentiële groep van ruim 30.000 mensen te zijn. Ook kwam uit het
onderzoek twee voorname redenen naar voren waarom mensen geen lid zijn of worden. Ten
eerste heeft dit te maken met naamsbekendheid. Een groot deel van de ondervraagden kende
Entrée nog niet. Ten tweede voelen mensen een barrière om te gaan omdat zij niemand
hebben om mee te gaan. Dit zijn twee elementen die wij in het komende seizoen sterk in onze
marketingstrategie naar voren laten komen. Een aantal concrete acties die uit deze
strategiesessies is gekomen en die wij verder gaan uitwerken of onderzoeken zijn;
1. Word-of-mouth campagne (refer a friend / social campagne, zo’n 50 procent van onze
leden geeft aan via iemand anders lid te zijn geworden)
2. Testen met gerichte Instagram conversie-acties, stoppen met Facebook content (behalve
nog advertenties en event-pagina’s) en LinkedIn gaan inzetten als wervingstool
3. Investeren in strategische partnerships (universiteiten, studentenverenigingen,
studentenorkesten, corporates)
4. Acties om ‘samen naar een concert te gaan’, bijvoorbeeld meerdere introducés
meenemen
5. Werken aan algemene zichtbaarheid (bijvoorbeeld canvas tasjes, posters, online
advertenties)
6. Entrée ambassadeurs inzetten om het imago van Entrée toegankelijker en minder elitair
te maken (vloggen, influencers)
2. DPG
In februari 2020 wonnen we The Pitch van DPG Media met onze campagne ‘The Classic
Effect’. The Pitch is een samenwerking tussen ADCN en DPG Media waarbij de creatieve
wereld wordt uitgedaagd een gouden concept te pitchen en kans te maken om deze
campagne werkelijkheid te laten worden. Samen met creatief bureau NEEW hebben we een
campagne ontwikkeld om meer jongeren kennis te laten maken met klassieke muziek. Met
‘The Classic Effect’ hebben we verschillende effecten van klassieke muziek belicht binnen de
belevingswereld van jongeren. Daarmee wonnen we de hoofdprijs: een mediabudget van
€300.000 te besteden bij DPG Media!
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De volgende activaties en artikelen zijn gerealiseerd rondom deze effecten:
1. Klassieke muziek verhoogt de productiviteit
● In samenwerking met DPG, verscheen in de Volkskrant het artikel ‘Goed studeren is
ontspannen studeren’ waarin neuroloog Steven Laureys wordt geïnterviewd over de
link tussen muziek en concentratie.
● In Het Parool verscheen er een advertentie om de Study Sessions aan te kondigen.
● De kick-off van de campagne was de Study Sessions op 12 en 13 oktober waarbij we
de Grote Zaal van Het Concertgebouw openden voor studenten om te komen
studeren voorafgaand aan hun tentamenweek. De hele dag klonk er live muziek. We
programmeerden minimal pianomuziek en barokmuziek, omdat dit volgens
onderzoek de beste muziek is om op te studeren.
De Study Sessions bleken een waanzinnig succes. Binnen twee dagen hadden meer
dan 2.000 mensen zich aangemeld. Helaas konden we gezien de coronarichtlijnen
maar 450 studenten kwijt. Er was enorm veel media-aandacht voor: veel kranten en
online media waren er bij en vele nationale radio- en tv-zenders hebben er aandacht
aan besteed. De foto’s van studerende jongeren in Het Concertgebouw gaan (nog
steeds!) de wereld over en komen herhaaldelijk terug in de media als het over
studenten gaat. Al met al heeft deze actie gezorgd voor ongeveer €1.000.000 aan
mediawaarde. Helaas hebben we er bijna geen nieuwe leden mee geworven, omdat
Het Concertgebouw de dag na de Study Sessions weer dicht moest wegens nieuwe
coronamaatregelen. De zichtbaarheid van Entrée heeft echter wel een enorme boost
gekregen.
Als klap op de vuurpijl hebben we met de Study Sessions ook nog eens vier prijzen in
de wacht gesleept. Twee SAN Accent Awards, één van de grootste reclameprijzen van
Nederland, in twee categorieën; Vrije tijd en Smart idea. En daarnaast twee bronzen
Esprix Awards in de categorieën Small budget en Sales promotions & Activations.
2. Klassieke muziek boost je zelfvertrouwen
● In samenwerking met DPG verscheen op intermediair.nl een artikel ‘Geef je
zelfvertrouwen een boost met klassieke muziek’.
3. Klassieke muziek maakt je huisdieren rustiger
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●

Om te laten zien dat klassieke muziek niet alleen positieve effecten heeft op de mens,
maar ook op dieren, hebben we een tweede activatie opgezet in samenwerking met
kattencafé Kopjes in Amsterdam. Twee musici uit het Concertgebouworkest speelden
een mini-concert en Entrée-leden konden met hun huisdier meekijken en luisteren via
de livestream. Het concert werd weer enorm goed opgepakt door de media en
leverde artikelen op in bijna alle kranten, in lifestyle-media zoals Lindanieuws en
Libelle.nl, items op NPO 1, 3, 5 en NH Radio en videoreportages op NH Media en AD
TV.

4. Klassieke muziek verbetert je humeur
● In samenwerking met DPG verscheen in het Parool op Blue Monday het artikel
‘Muziek als antwoord op je januari dip’. Hierin werd neuropsycholoog Rebecca
Schaefer geïnterviewd over hoe muziek kan helpen te dealen met bepaalde emoties.
5. Klassieke muziek stimuleert je slaap
● In samenwerking met DPG verscheen in Het Parool rond de wisseling van wintertijd
naar zomertijd het artikel ‘Slaap volwassene slaap. Waarom slaapliedjes niet alleen
maar werken voor kinderen’ over de relatie tussen klassieke muziek en slaap.

Naast deze artikelen en activaties heeft er tussen oktober (start campagne) en mei (einde campagne)
een bannercampagne gelopen op diverse online kanalen van DPG waar jongeren tussen de 18 en 35
zich bevinden. De CTR (click-through rate) van de banners en de artikelen verschilde enorm en lag
tussen de 0,21 en de 0,71. Al met al kunnen we concluderen dat dat de campagne voor een grote
boost in zichtbaarheid van Entrée heeft gezorgd, maar helaas vrijwel geen nieuwe leden heeft
opgeleverd. We zijn ervan overtuigd dat dit te wijten valt aan het feit dat de campagne precies heeft
gelopen tijdens de periode van de strenge lockdown en daarmee Het Concertgebouw dus ook gesloten
was. We proberen deze geïnteresseerden later alsnog te bereiken via de campagne die opgezet gaat
worden zodra Het Concertgebouw weer open gaat.
3.Draag bij aan behoud
Ook in het seizoen 2020-2021 is de “draag bij” campagne doorgetrokken tot het einde van het
jaar. Met deze campagne hebben we nog eens 30.000 mensen bereikt. Eind 2020 hebben we
de campagne stopgezet omdat we met de strenge lockdown een sterke daling zagen in de
werving en daarmee de conversie van de campagne.
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Activatie
1. Activatie strategie
Onderdeel van onze ambitie is dat Entrée een actieve vereniging is met veel leden die vaak
naar concerten gaan. Uit eerder onderzoek is gebleken dat Entrée-leden die twee keer of
vaker naar concerten of events van Entrée, Het Concertgebouw of Concertgebouworkest
gaan per jaar, waarschijnlijk in de toekomst nog steeds graag naar deze concerten gaan.
Daarom hebben wij onze ambitie betreft activatie zo gesteld dat we het aantal leden dat 2+
keer naar een concert laten groeien van ~20 procent naar ~30 procent leden in 2025.
Hiervoor gaan we in het komende seizoen met verschillende acties aan de slag, waarvan de
belangrijkste zal zijn om een duidelijke activatie-funnel te gebruiken waarbij leden
afhankelijk van hun voorkeuren en huidig aantal bezoeken berichten krijgen die afgestemd
zijn op hun interesses. Dit kon voorheen niet, maar middels onze nieuwe mail-software
(Canopy Deploy) zal dit wel kunnen.
Daarnaast formuleren we nog zes andere initiatieven:
1.Analyseren + retargetting acties opzetten voor het behoud van leden
2.Analyseren huidige event propositie op activatie en werving
3.Evalueren oude acties voor activatie verhoging
4.Welkomstmail versnellen
5.Strategie en implementatie eerste jaar communicatie funnel
6.Opzet en implementatie van ambassadeursstrategie
2. Welkomstconcert-voucher
Naar aanleiding van de lockdown konden er geen welkomstconcerten plaatsvinden en zijn
veel van de codes verlopen. Op 1 juni zijn alle leden met een verlopen vouchercode voorzien
van een nieuwe code zodat deze met de eerste Entrée selectie weer ingezet konden worden.
3. Entrée selectie
De Entrée selectie is dit seizoen eerder openbaar gemaakt en voor een langere periode. In
plaats van per kwartaal werd in juni de gehele eerste helft van het seizoen aan Entrée-leden
aangeboden. Vanaf het moment dat de concerten weer online stonden, zag je een stijging in
het aantal gekochte Entrée-tickets per maand. Dit aantal lag maar net iets lager dan het aantal
gekochte tickets in het voorgaande seizoen.
4. Verjaardagsactie Concertgebouworkest
Vanwege de lockdown hebben veel mensen geen gebruik kunnen maken van de
verjaardagsactie van vorig seizoen. In augustus hebben we deze groep gedupeerden van
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nieuwe codes voorzien en twee nieuwe concerten aangeboden. Deze mailing had een
opening rate van 74 procent, waarvan 47 procent daadwerkelijk heeft geklikt. Deze cijfers
waren ook terug te zien in het Essentials-concert.
5. Playlists
Omdat wandelen tijdens de lockdown voor velen een favoriete activiteit was, hebben we
rondom alle effecten van The Classic Effect campagne zoals hierboven genoemd, ook een
playlist gemaakt met bijpassende muziek. De Focus-playlist die we rondom de Study
Sessions hebben gedeeld heeft de meeste volgers; 597. Daarnaast hebben we diverse
‘wandel-playlists’ gemaakt voor het dagelijkse blokje om. In verschillende thema’s (klassiek,
neo-klassiek, hedendaags klassiek en muziek met de natuur als basis) en met verschillende
lengtes. Namelijk 15 minuten, 30 minuten en een uur.
6. Twee keer per maand een nieuwsbrief
Onze leden krijgen in principe twee keer per maand een nieuwsbrief. Eén keer is deze gevuld
met de concerttips van die maand en één keer is hij gevuld met maximaal twee
onderwerpen die het uitlichten waard zijn. Dit hoeft niet te resulteren in directe verkoop
maar zorgt wel voor loyaliteit en dat Entrée ‘top of mind’ blijft bij onze leden. Tijdens de
lockdown is de frequentie van de mailings wat teruggeschroefd omdat er toen minder
relevante informatie was om te delen.
7. Social Media aanwezigheid
Onze doelgroep bevindt zich vooral op de Social kanalen. Daarom proberen wij daar
minstens drie keer per week aanwezig te zijn met leuke informatie, tips en achtergrond.
Hiermee blijven wij als Entrée in de aandacht waardoor de activatie kan worden verhoogd.
Tijdens de lockdown is de frequentie van de posts wat teruggeschroefd omdat er toen
minder relevante informatie was om te delen.

Enquête tijdens de lockdown
9 november hebben we een enquête uitgestuurd naar onze leden om bij hen na te gaan hoe zij vinden
dat Entrée het deed tijdens de lockdown. Een korte samenvatting;
●
●

Tevredenheid: Zo’n 400 leden hebben de enquête ingevuld. 95 procent is positief tot
zeer positief over Entrée, NPS gestegen van 38,74 naar 51,90!
Mensen worden lid van Entrée vanwege de korting op concerten, de wens andere
jongeren te ontmoeten en het steunen van gebouw en orkest
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●

●

Welkomstconcert: 76 procent was ook lid geworden zonder welkomstconcert. Van de
alternatieven springt er niet echt een cadeau uit; men wil gewoon het liefste naar een
concert
Tijdens de lockdown: 60 procent vindt ons goed zichtbaar, 30 procent redelijk, slechts
7 procent ziet ons niet 80 procent vindt ons goed bezig, slechts vier mensen vinden
dat we het beter kunnen doen Leden willen tijdens een lockdown goed op de hoogte
gehouden worden, tips krijgen en eigenlijk zo snel mogelijk weer iets live zien. Leden
missen (natuurlijk) het meest de concerten/concertbeleving, en ook het sociale
aspect. Opvallend was de veel genoemde wens verrast te worden

Entrée Junior
Entrée Junior is het lidmaatschap voor de jongste groep muziekliefhebbers. Leden kunnen met korting (75
procent korting + kinderconcerten voor €12,50) naar de concerten in Het Concertgebouw en krijgen
voorrang met het bestellen van tickets. Daarnaast organiseren we een aantal keer per jaar een
instrumententuin voor hen na afloop van Familieconcerten in Het Concertgebouw, waar ze instrumenten
mogen uitproberen. Dit doen we in samenwerking met de Muziekschool Amsterdam. Helaas hebben er
afgelopen seizoen geen instrumententuinen kunnen plaatsvinden door de coronamaatregelen, maar dit
staat voor seizoen 2021-2022 weer op het programma.
Het ledenaantal blijft bij Entrée Junior redelijk gelijk. De beginstand in september 2020 was 1.083 leden en
de beginstand in september 2021 was 1.093. 69 leden hebben zich uitgeschreven ten opzichte van 73 nieuwe
leden die zijn geworven.
Projecten en evenementen
Innovatie zit in het dna van Entrée en al sinds de start in 1994 verzint Entrée unieke en
vernieuwende concepten in Het Concertgebouw en met het Concertgebouworkest. Vanuit beide instellingen
is de wens uitgesproken om Entrée meer concepten te laten ontwikkelen die een jonger en meer divers
publiek aantrekken. Dit is daarom ook opgenomen in de strategie voor 2025 onder de strategische pilaar
‘Creatie’, waar Entrée de ambitie stelt ieder jaar te werken aan creatieve en innovatieve concepten. Entrée
heeft de lockdown periode goed benut om vooruit te blikken naar de komende jaren en een aantal nieuwe
concepten te ontwikkelen als aanvulling op de reeds bestaande programma’s van Het Concertgebouw en
Het Concertgebouworkest. De eerste edities van deze concepten gaan plaatsvinden in seizoen 2021-2022.
In seizoen 2020-2021 konden er helaas weinig evenementen worden gerealiseerd door de lockdown.
Gelukkig hadden we een goede start van het seizoen met de eerste editie van Music Bowl en de succesvolle
Study Sessions. Daarnaast hebben we nog een aantal online activiteiten georganiseerd. Mede door de
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uitkomst van de enquête onder onze leden, waaruit bleek dat er vooral behoefte was aan live evenementen,
hebben we Q2 van het seizoen vooral benut om alles in de startblokken te zetten voor seizoen 2021-2022.
Financieel gezien heeft het coronavirus een positief resultaat gehad op onze evenementen-begroting.
Doordat veel evenementen niet doorgingen, zijn er ook minder kosten voor gemaakt. Op vrijwel elke post
hebben we hierdoor bespaard ten opzichte van de begroting.

Realisatie
2020-2021
€

Begroting
2020-2021
€

Rentrée
D-Serie
Essentials
Junior
Randprogrammering
Entrée Tournee
Overige events
Maandelijkse borrel
Nieuwe concepten

0
0
0
0
0
0
13.385
0
0

3.100
12.050
15.000
4.800
1.700
6.490
9.700
2.000
25.000

Totaal kosten events

13.385

79.840

Gerealiseerde activiteiten afgelopen seizoen:
September 2020: Music Bowl: Klassiek, jazz en pop
Als kick-off van het nieuwe seizoen, organiseerde Entrée samen met Concertvrienden de eerste editie van
Music Bowl: klassiek, jazz en pop op één podium. Dit idee ontstond na twee uitverkochte edities van de
Murakami Music Night, in 2019 georganiseerd door de Vrienden. Daar bleek dat deze drie muziekstromingen
bijzonder goed konden worden gecombineerd op één avond. Voor deze eerste editie nodigden we zangeres
Pitou, het Artvark Saxophone Quartet en het klassieke GoYa kwartet uit om samen nieuwe muzikale
werelden te creëren. Ze speelden afzonderlijk van elkaar, maar ook diverse arrangementen met elkaar,
waarin alle genres elkaar ontmoetten. De avond was uitverkocht en een groot succes.

14

Jaarverslag Entrée 2020-2021

September 2020 - Digitale rondleiding door Het Concertgebouw
Om leden betrokken te houden bij Het Concertgebouw organiseerden we een tweede rondleiding via
Instagram, waarbij tourguide Sophie ons meenam naar de Kleine Zaal en de zolder van Het Concertgebouw.
Tussendoor konden er live vragen worden gesteld.
Oktober 2020 – Study Sessions
De eerste activatie van de campagne The Classic Effect was de Study Sessions: studeren op klassieke muziek.
Voorafgaand aan de eerste tentamenweek, openden we op 12 en 13 oktober de Grote Zaal van Het
Concertgebouw voor studenten om een dagdeel gratis te komen studeren. Op deze manier wilden we de
concentratie van studenten een boost geven, aangezien klassieke muziek mensen productiever schijnt te
maken. Bovendien was het extra fijn om studenten de mogelijkheid te geven om buitenshuis te studeren,
gezien alle externe studieruimtes gesloten waren in deze periode.
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November 2020 - Digitale rondleiding door Het Concertgebouw
Om leden betrokken te houden bij Het Concertgebouw organiseerden we een derde rondleiding via
Instagram, waarbij tourguide Marlijn ons meenam naar de Koninklijke Ontvangstkamer, de Bach-loge, de
Koorzaal en de Spiegelzaal van Het Concertgebouw. Tussendoor konden er live vragen worden gesteld.
Digitale pubquiz – Beethoven thema.
Met het oog op het succes van de eerste digitale pubquiz in juni, besloten we dat het in november tijd was
voor een nieuwe editie. Begin november vond het Beethoven Festival Online plaats bij Het Concertgebouw,
en dus organiseerden wij een pubquiz in Beethoven-thema. De livestream vond plaats in de Kleine Zaal en
vanaf 20.30 uur bestookten Floris Kortie en Micha Windgassen de meer dan 100 deelnemende teams met
vragen in zeven rondes. De winnaars kregen een Beethoven-box van het Concertgebouworkest, een
kunstwerk van Joost Stokhof en Preludium magazines.

December – Kattenconcert in kattencafé Kopjes
Sinds de lockdown was Kattencafé Kopjes gesloten en waren er minder mensen die dagelijks langskwamen
om de katten in het café te knuffelen. Om die reden hebben we twee musici uit Het Concertgebouworkest
bereid gevonden een mini-concert voor de eenzame katten te verzorgen in het café. Entrée-leden konden
met hun huisdier meekijken en luisteren via de livestream. In totaal hebben er zo’n 460 mensen naar de
livestream gekeken en heeft het bericht op organische wijze 4.157 mensen bereikt.
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April – audiotour door de Concertgebouwbuurt
Herman Rieken, slagwerker van Het Concertgebouworkest, ontwikkelde speciaal voor Entrée een
rondleiding door de Concertgebouwbuurt. Om de leden iets corona-proofs te kunnen bieden, hebben we
hier ook een audiotour van gemaakt samen met creatief podcastbureau Nieuw Geluid. Hierin neemt Herman
de luisteraar mee in mooie verhalen over de buurt, de componisten, dirigenten en musici die er hebben
gewoond of nu in het orkest spelen.
Op zaterdag 3 april lanceerden we de audiotour met een speciaal evenement. Leden konden een tijdslot
reserveren, kregen een routekaartje mee en een linkje naar de audiotour. Daarnaast gingen we een aantal
samenwerkingen aan met cafés die een speciale Entrée-deal mochten aanbieden en klonk er op een aantal
plekken
livemuziek
van
studenten
van
het
Conservatorium
van
Amsterdam.
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Juli – Sechs Amsterdam
Op 3 juli konden we voor het eerst weer een echt Entrée-evenement organiseren. 24Classics had samen met
multidisciplinaire artiest Boris Acket, componist Maarten Vos en lichtkunstenaar Christopher Bauder een
audiovisuele beleving gecreëerd, gebaseerd op de zesde cellosuite van Bach. Speciaal voor Entrée-leden en
onze jongerenraad hadden wij 3 juli een speciaal concert vooraf georganiseerd waarbij Johan van Iersel de
zesde cellosuite speelde. Het was voor velen de eerste keer sinds lange tijd dat ze weer live muziek hoorden,
dus iedereen was erg ontroerd.

Augustus – Concert tijdens Intreeweek
Waar we vorig jaar alleen een stream konden aanbieden aan nieuwe studenten van de Universiteit
van Amsterdam, konden we dit jaar gelukkig de Grote Zaal weer deels openstellen om hen te
verwelkomen tijdens de Intreeweek. Op vrijdag 28 augustus speelde het Sweelinck Orkest tweemaal
voor een kleine delegatie studenten die zich konden opgeven voor dit concert (maximum bezetting
was volgens de richtlijnen 300).
Partnerships & Fondsenwerving
Welkomstconcerten.
Heel mooi nieuws voor Entrée. De komende drie jaar ontvangt Entrée van Het Concertgebouw Fonds
en de Foundation Concertgebouworkest een bijdrage van jaarlijks €10.000 per partij om de
welkomstconcerten te financieren. Entrée geeft ieder nieuw lid twee gratis concertkaarten. Dit is
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een zeer succesvolle en tegelijkertijd kostbare wervingstool. Per ticket betaalt Entrée €10,50 dus dat
betekent dat er met deze bijdrage 1.902 tickets kunnen worden gefinancierd. We zijn ontzettend blij
met deze steun! Doordat we in seizoen 2020-2021 al wel een bijdrage hebben ontvangen, maar nog
geen welkomstconcerten hebben kunnen aanbieden, hebben we deze bijdragen ‘doorgeschoven’
naar volgend seizoen.
Sjoerd van den Berg
Ook dit jaar weer hebben wij een fijne bijdrage mogen ontvangen via het Sjoerd van den Berg fonds
van €5.000. Dit gebruiken wij zeer dankbaar om nog meer jongeren enthousiast te maken voor het
Concertgebouw en Concertgebouworkest!
Fondsenaanvraag Entrée x Wilde Woorden
Eén van de nieuwe concepten waar Entrée mee bezig is geweest afgelopen seizoen is een nieuwe serie
waarbij Spoken Word en klassieke muziek worden gecombineerd. Iedere editie willen we vier
woordkunstenaars koppelen aan vier Amsterdamse musici om samen nieuwe werken te creëren
binnen een thema. Voor deze serie loopt een aanvraag bij verschillende fondsen; Fonds21, Prins
Bernard Cultuurfonds en het AFK met een totaalbedrag van €20.000.
Partnerships met jongerenclubs
Het afgelopen seizoen is Entrée bezig geweest met het opzetten van een partnershipsteam binnen de
jongerenraad. Dit met als doel het leggen en onderhouden van duurzame relaties met voor Entrée
strategische en relevante organisaties, met het oog op werving en activatie van leden. We
onderscheiden daarin verschillende focusgebieden: studenten en studieverenigingen, jongerenclubs
van bedrijven, studentenorkesten en -koren en scholen en conservatoria. In seizoen 2021-2022 willen
we besloten ontvangsten voorafgaand aan concerten organiseren met verschillende groepen, waarna
wij de mogelijkheid krijgen de aanwezigen te mailen met een aanbod van Entrée en zoveel mogelijk
nieuwe leden kunnen werven.
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Begroting 2021-2022

Begroting 2021 - 2022
€

Resultaat 2020 - 2021
€

€

€

Baten
Lidmaatschapsgelden

164.664

155.746

Sponsoring algemeen

10.000

5.000

9.150

5.000

Recettes

50.038

186

Bijdrage Vereniging Vrienden

61.853

54.000

4.000

0

0

0

Fondsenwerving

Bijdrage KCO
Bijdrage Concertgebouw
Totaal baten

299.705

219.932

Lasten
Kosten events

78.813

13.385

157.833

110.878

Marketing en communicatie

76.913

20.627

Internetkosten

13.398

34.657

Organisatiekosten

Totaal lasten

326.957

179.547

Bedrijfsresultaat

-27.252

40.385

0

0

-27.252

40.385

Rente baten
Exploitatieresultaat
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Toelichting op begroting 2021-2022 en resultaat 2020-2021
Algemeen perspectief op de Entrée-begroting

Financieel jaar 2020-2021 is er een zoals we hopelijk en waarschijnlijk nooit meer zullen zien. Entrée
moest zich voorbereiden voor zowel een vol jaar met activiteiten, wanneer de impact van de
pandemie beperkt zou zijn, maar ook voor een jaar waarin mogelijk vrijwel niets door zou kunnen
gaan. Door de structuur van onze inkomsten en uitgaven betekende dit: voorzichtig begroten qua
werving, maar voldoende financiële middelen beschikbaar hebben om een hoop evenementen en
marketing activiteiten te realiseren.
Resultaat 2020-2021

Helaas werd het meest negatieve scenario werkelijkheid. Van de ruim 40 geplande evenementen en
concerten heeft er slechts een handvol door kunnen gaan. Dit heeft geleid tot een positief resultaat
van +€108.385. Een zeer positief resultaat, voornamelijk doordat er door een conservatieve begroting
van de inkomsten ongeveer evenveel geld is binnengekomen als verwacht, terwijl er door zeer
beperkte uitgaven veel minder geld uitging.
Het bedrag moet wel enigszins genuanceerd worden. Entrée heeft namelijk €68.000 aan extra fondsen
met een specifieke bestemming bij kunnen schrijven op de begroting. Dit betreft een bijdrage van
€48.000 van de Vrienden bedoeld om drie nieuwe innovatieve concepten te ontwikkelen, welke
allemaal in het seizoen 2021-2022 zullen worden gerealiseerd. Daarnaast de bijdrage van €20.000 van
Het Concertgebouw Fonds en de Concertgebouworkest Foundation bedoeld om de kosten van de
welkomstconcertkaarten te dekken. Doordat daar vrijwel geen gebruik van is gemaakt, hebben wij
hier ook weinig kosten van en wordt dit bedrag gebruikt om de kaarten in het volgende jaar te
bekostigen. Dit zijn beide dus feitelijk doorgeschoven kosten naar het volgende jaar, en geen
daadwerkelijk positief resultaat.
Echter resteert dan nog steeds een zeer positief resultaat van €40.385, wat wij in het komende jaar in
zullen zetten om te werken aan het sterk teruggelopen ledenaantal. Zo kunnen wij in de toekomst
zoveel mogelijk nieuw publiek blijven verbinden aan het Concertgebouw en Concertgebouworkest!
Begroting 2021-2022

De begroting 2021-2022 staat in het teken van inhalen. Het inhalen van alle mooie concerten en
evenementen die wij tijdens corona niet hebben kunnen realiseren, het inhalen van de ontwikkeling
van nieuwe creatieve en innovatieve concepten en het inhalen van werving van nieuwe leden. In de
begroting toont zich dit door grote budgetten voor zowel evenementen (€78.813 zijnde €146.813
minus de bovenvermelde aanwending van de €68.000) als marketing en communicatie (€76.913).
Deze budgetten zijn opgesteld in lijn met de nieuwe strategie, waarbij geld wordt vrijgemaakt om
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nieuwe activatiecampagnes uit te rollen (bijvoorbeeld Via Canopy Deploy), extra aan onze bekendheid
te werken (bijvoorbeeld met gerichte Instagram-campagnes en canvas tasjes) en extra
wervingscampagnes te lanceren. Maar ook om naast ons reguliere programma aan 3 nieuwe
concepten te werken (Triple Twintig, Wilde Woorden en Entrée Electrique). Dit resulteert in een
begroot negatief resultaat van -€27.252. Dit negatief resultaat financieren wij deels met de
eerdergenoemde bijdragen van onze partners (namelijk: de fondsen met een specifieke bestemming),
en deels met het cash eigen vermogen dat overblijft uit het jaar 2020-2021.
Om onze ambitie om in 2025 10.000 reguliere Entrée leden te realiseren, werkt Entrée in het komende
jaar ook aan verdergaande samenwerking en relaties met private partners en fondsen. Op die manier
kunnen wij zowel de evenementen en concerten organiseren om onze leden en potentiële nieuwe
leden enthousiast te maken voor Entrée, alsook budget vrijspelen om weer meer in werving te
investeren.
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Financiële positie
Uit de balans per ultimo boekjaar kan de vermogensstructuur als volgt worden
weergegeven:

Vorderingen
Liquide middelen
Af: Kortlopende schulden
Werkkapitaal

31-08-2021

31-08-2020

€

€

70.200

77.788

152.442

81.668

222.642

159.456

79.318

56.517

143.324

102.939

143.324

102.939

De financiering hiervan vindt plaats met:
Eigen vermogen
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Balans per 31-08-2021 (na bestemming van het resultaat)
31-08-2021
ACTIVA

€

31-08-2020
€

€

€

VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN
Debiteuren

0

150

Vereniging Vrienden van het Concertgebouw

54.000

43.230

Omzetbelasting

14.099

20.148

2.101

14.260

Overlopende activa

70.200

77.788

152.442

81.668

222.642

159.456

143.324

102.939

0

0

143.324

102.939

LIQUIDE MIDDELEN
Banken

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Bestemmingsreserve

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Vooruit ontvangen bedragen
Overige schulden en overlopende passiva

2.079

4.195

68.000

48.000

9.239

4.322
79.318

56.517

222.642

159.456
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Staat van baten en lasten over de periode van 1 september 2020 t/m 31 augustus
2021
Resultaat
2020-2021
€

Begroting
2020-2021
€

€

Resultaat
2019-2020
€

€

€

Baten
Lidmaatschapsgelden

155.746

153.288

144.107

Sponsoring algemeen

5.000

9.000

10.000

Fondsenwerving

5.000

38.000

8.010

0

0

5.500

186

5.310

13.206

54.000

54.116

48.500

Bijdrage KCO

0

9.000

14.500

Bijdrage Concertgebouw

0

0

5.500

Extra bijdragen voor Junior
Recettes
Bijdrage Vereniging Vrienden

Totaal baten

219.932

268.714

249.323

Lasten
Kosten events

13.385

79.840

38.810

110.878

119.599

108.335

Marketing en communicatie

20.627

37.950

49.980

Internet

34.657

43.433

38.065

Organisatiekosten

Totaal lasten

179.547

280.822

235.191

40.385

-12.108

14.132

0

50

0

Exploitatieresultaat

40.385

-12.058

14.132

Resultaatbestemming
Algemene reserve
Bestemmingsreserve

40.385

-12.058

29.132

0

0

-15.000

40.385

-12.058

14.132

Bedrijfsresultaat
Rente baten
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Kasstroomoverzicht over 2020-2021
2020-2021
€

Bedrijfsresultaat

2019-2020
€

€

40.385

€

14.132

Verandering in werkkapitaal:
Toename vorderingen
Toename kortlopende schulden

7.588

-17.114

22.801

26.201
30.389

9.087

70.774

23.219

0

0

Toename geldmiddelen

70.774

23.219

Geldmiddelen per 1 september

81.668

58.449

Toename geldmiddelen

70.774

23.219

152.442

81.668

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangen rente

Geldmiddelen per 31 augustus
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Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat
Algemeen
Met als doel om jongeren de gelegenheid te geven voordelig klassieke concerten te bezoeken is in
1994 Entrée Vereniging Jong Publiek van Het Koninklijk Concertgebouw en Koninklijk
Concertgebouworkest opgericht. De vereniging is statutair gevestigd in Amsterdam en is feitelijk
gevestigd op Gabriël Metsustraat 16 te Amsterdam. De vereniging staat bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven onder nummer 64023575.

De jaarrekening is opgesteld conform de ‘Richtlijn voor jaarverslagging Rjk C1 kleine organisaties
zonder winststreven’. Uit hoofde van deze richtlijn is tevens de begroting over het boekjaar 20202021 opgenomen in de staat van baten lasten.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vergelijking met het voorgaande jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.
Overige activa en passiva
Voor zover in het bovenstaande niet is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op
nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening wegens
oninbaarheid in mindering gebracht.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als saldo van opbrengsten en kosten. De baten en lasten worden
toegerekend aan de periode waarop deze betrekking op hebben. Verliezen worden genomen zodra
deze voorzienbaar zijn.
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Toelichting op de balans per 31 augustus 2021
Vorderingen

Vereniging Vrienden van het Concertgebouw
Over de R/C verhouding wordt geen rente berekend. Hierbij is geen sprake van contractuele bepalingen
zoals zekerheden of aflossingsschema's.

31-08-2021
Overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde kosten

Liquide middelen

ABN-AMRO Bank rekening-courant

31-08-2020
€

€

925

1.760

1.176

12.500

2.101

14.260

31-08-2021

31-08-2020
€

€

152.442

81.668

Het banktegoed staat vrij ter beschikking van de Vereniging.
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Eigen Vermogen

31-08-2021

31-08-2020
€

€

102.939

73.807

40.385

29.132

143.324

102.939

Algemene reserve
Stand per 1 september
Bij verdeling resultaat boekjaar
Stand per 31 augustus

Bestemmingsreserve

31-08-2021

31-08-2020
€

€

Stand per 1 september

0

15.000

Bij verdeling resultaat boekjaar

0

-15.000

Stand per 31 augustus

0

0

Kortlopende schulden

31-08-2021

31-08-2020
€

€

Vooruit ontvangen bedragen
Vereniging Vrienden 2019-2020

48.000

48.000

Het Concertgebouw NV

10.000

Koninklijk Concertgebouworkest

10.000

Overige schulden en overlopende passiva
Project kosten

68.000

48.000

0

772

0

0

Nog te betalen personeelskosten

2.239

0

Accountantskosten

7.000

3.550

9.239

4.322
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Toelichting op de staat van baten en lasten over de periode 1 september 2020 tot en met
31 augustus 2021.

Realisatie

Begroting

Realisatie

2020-2021

2020-2021

2019-2020

€

€

€

Rentrée

0

3.100

2.249

Late Night Café

0

0

13.204

Essentials

0

15.000

6.475

Junior

0

4.800

2.532

Entrée Presents

0

0

1.013

Randprogrammering

0

0

1.025

Entrée Tournee

0

6.490

6.045

D-serie

0

12.050

0

Overige events

13.385

38.400

6.267

Totaal kosten activiteiten

13.385

79.840

38.810

Administratiekosten

33.415

33.000

33.415

Kantoorkosten

52.307

52.520

52.200

Representatie

1.649

6.970

2.501

247

500

247

Bankkosten

1.571

1.300

1.673

Huur kantoor

8.083

8.000

6.755

Overige kosten

2.917

0

604

Accountant

8.851

4.500

3.782

Kaarten Welkomstconcerten

1.838

12.809

6.457

0

0

701

110.878

119.599

108.335

LASTEN
Kosten events

Organisatiekosten

Reiskosten

Onvoorziene kosten
Totaal organisatiekosten
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Realisatie

Begroting

Realisatie

2020-2021

2020-2021

2019-2020

€

€

€

0

2.350

12.251

Continuous marketing

6.902

6.500

15.615

Eventmarketing

2.509

4.400

3.760

Wervingscampagnes

7.719

14.700

12.280

Activatiecampagnes
Totaal marketing en
communicatie

3.497

10.000

6.074

20.627

37.950

49.980

Realisatie

Begroting

Realisatie

2020-2021

2020-2021

2019-2020

€

€

€

34.657

43.433

38.065

Marketing en communicatie
Junior

Internetkosten

Vanaf seizoen 2019-2020 zijn wij gestart met het op een andere manier weergeven van de lasten op
de begroting, om deze beter in lijn te brengen met de hoofd thema’s waaraan wij ons geld uitgeven.
Hier onderscheiden wij voortaan kosten op: activiteiten, algemene organisatie, marketing en
communicatie en internetkosten.
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Beloning bestuurders
De bestuurders genieten geen bezoldiging.

Werknemers
De Vereniging heeft geen werknemers in dienst.

Amsterdam,
Het bestuur:
René Lieshout
Pieter Slöetjes
Bouke Hylkema
Pien van Engen
David Bazen
Remy François
Job Noordhof
D. Winterling

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Partnerships & fondsenwerving
Namens het Koninklijk Concertgebouworkest (tot 1-9-2021)
Namens de Vereniging Vrienden van het Concertgebouw en het Koninklijke
Concertgebouworkest.
Namens het Concertgebouw N.V.
Namens het Koninklijk Concertgebouworkest (vanaf 1-9-2021)

Overige gegevens
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan, die van invloed zijn op de situatie
per balansdatum.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: bestuur van Vereniging Jong publiek van Het Concertgebouw en Koninklijk
Concertgebouworkest te Amsterdam.

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020/2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020/2021 van Vereniging Jong publiek van Het
Concertgebouw en Koninklijk Concertgebouworkest te Amsterdam
gecontroleerd.
Oranje Nassaulaan 1

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Vereniging Jong publiek van Het Concertgebouw en Koninklijk
Concertgebouworkest per 31 augustus 2021 en van het resultaat over 2020/2021
in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ C1 Kleine organisaties
zonder winststreven

1075 AH Amsterdam
Postbus 53028
1007 RA Amsterdam
Telefoon 020 571 23 45
E-mail info@dubois.nl
www.dubois.nl

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020/2021;
2. de staat van baten en lasten over 2020/2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

KvK nummer 34374865

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder
ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op
grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Vereniging Jong publiek van Het Concertgebouw en
Koninklijk Concertgebouworkest 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.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze
controleverklaring daarbij.

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.

De andere informatie bestaat uit:
 Het bestuursverslag.
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 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. 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 C1 Kleine organisaties zonder winststreven

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 de in Nederland geldende RJ C1 Kleine 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 organisatie 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 organisatie 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
organisatie haar activiteiten 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.
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.
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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.
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.

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.

Amsterdam, 21 februari 2022

Dubois & Co. Registeraccountants

ValidSigned door J.J.H.G. Stengs RA
op 21-02-2022
J.J.H.G. Stengs RA
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