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Radiozender of muziekplatform?
De Concertzender is een radiostation. Althans, dat is hoe de
buitenwereld er vaak tegenaankijkt. Logisch ook, we zenden uit via
de kabel (FM en digitaal), we produceren radioprogramma’s en we
‘zenden’ onze muziek naar onze luisteraar. Dat doen we door de
kennis en kunde van onze ruim 100 programmamakers, technici en
presentatoren zo optimaal mogelijk in te zetten. Bij de Concertzender
krijgt de programmamaker alle vrijheid om zijn of haar muzikale
verhaal te vertellen. En dat in alle denkbare genres. En zo hoort het ook
op de radio.
Maar de Concertzender is toch anders dan een ‘gewoon’ radiostation.
Allereerst vind je bij ons muziek die een lange aandachtsspanne van
de luisteraar vergt. Met onze uitgesponnen thematische programma’s
vragen we nogal wat van u. Met het risico dat de luisteraar wegzapt,
Omdat het niet altijd even gemakkelijk is wat er klinkt. En omdat maar
weinig mensen het op kunnen brengen om naar ‘ingewikkelde’ muziek
te luisteren. Maar vinden we dat erg?
Aan de ene kant wel. We willen, als radiostation, natuurlijk door zoveel
mogelijk mensen beluisterd worden. Daarvoor zijn wij tenslotte ooit
opgericht. Maar de aandacht van de luisteraar vasthouden ten koste
van de inhoud, daar houden we ook niet echt van. Dus moesten we op
zoek naar een antwoord op de vraag: hoe bereiken we zoveel mogelijk
mensen met onze missie? En dat antwoord, daar zijn we eigenlijk
al jaren geleden mee begonnen met de introductie van Radio On
Demand, of ‘Uitzending Gemist’ zo u wilt. En daarnaaast de introductie
van themakanalen. Met deze diensten proberen we de programma’s
met die waardevolle inhoud zo optimaal mogelijk aan te bieden.
Maar inmiddels is dit programma-archief zo enorm gegroeid, en
daarbij ook aangevuld met andere diensten, zoals het ConcertPodium
(zie pag. 16) dat er niet meer alleen sprake is van een radiostation, maar
eerder van een (online) muziekplatform. En het radiosignaal is daar
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eigenlijk slechts één uiting van.
Deze online tendens roept ook binnen de organisatie weleens
vragen op: is het misschien een idee om de prioriteiten te
verleggen? Moeten we onze radioprogramma’s niet in eerste
instantie voor internet produceren?
Het antwoord is helder: op dit moment doen we beiden: we
maken onze programma’s voor de conventionele radio, maar
hebben goed door dat alles nog een tweede leven in ‘The
Cloud’ krijgt. Opdat zo veel mogelijk mensen van de bijzondere
muziekkeuze van onze programmamakers kunnen genieten.
Sem de Jongh
directeur Concertzender
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Vrijplaats voor de muziek en haar
liefhebbers
Vijfendertig jaar geleden voelde een groep muziekliefhebbers de urgentie een vrijplaats te creëren waar alles draait om de muziek, waar
muziek en musici het hoogste woord hebben, muziek in (bijna) al zijn
facetten beluisterd kan worden zoals die bedoeld is, geen grenzen getrokken worden tussen genres en stijlen, bijna elke muziekliefhebber
aan zijn trekken komt en geen concessies aan niet-muzikale nevendoelen gedaan worden.
Dat leidde eind 1982 tot de oprichting van radiostation de Concertzender, omdat het medium radio de mooiste optie was om zo’n plek te realiseren.

Noodzaak nu: de Concertzender als schatkamer van bijzondere muziek
Vandaag leeft dat gevoel van noodzaak bij de Concertzender nog sterker. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) krimpt noodgedwongen
in en zowel de publieke omroepen als commerciële zenders kunnen alleen overleven wanneer ze muziek van de grootste gemene deler laten
horen. Met als onvermijdelijk gevolg dat bijzondere, ongekende, door
kleine groepen liefhebbers bewonderde, ontregelende of verrassende
muziek daar nog slechts mondjesmaat te vinden is en een deel van de
Nederlandse podiumpraktijk op de radio ongehoord blijft (zie ook pag.
9). Daarom wil de Concertzender van die muziek de spreekbuis zijn en
blijven, als lineair radiostation, opnameproducent en non-lineair platform voor Nederlandse muziekarchieven.
De Concertzender zendt 24/7 lineair uit via de kabel, internet en app,
en non-lineair via 22 themakanalen, met een programma-aanbod van
stokoude tot gloednieuwe klassieke muziek, wereldmuziek, jazz, opera,
bijzondere pop en alle mogelijke mengvormen daarvan, altijd op hoog
niveau gespeeld en overwegend integraal te beluisteren.
Als opnameproducent voegt de Concertzender jaarlijks zo’n 200 registraties toe aan zijn inmiddels omvangrijke archief van meer dan 5000
opnames van vooral Nederlandse musici, ensembles en orkesten. Die
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200 registraties worden gemaakt van meer dan 80 verschillende ensembles
en een groot aantal individuele musici, tijdens reguliere concerten en festivals
op ruim 50 verschillende locaties in Utrecht en de rest van Nederland.

Voor liefhebbers, door liefhebbers
Wij zijn er voor de muziekliefhebbers voor wie muziek meer is dan een
smaakvol geluidsdecor en voor de liefhebbers die het muzikale avontuur niet
schuwen. Onder het motto ‘herkennen en verkennen’ wordt de luisteraar dagelijks een breed muziekpalet voorgeschoteld, van gekend tot nog ongekend,
in alle maten en soorten.
Dat kunnen we doen bij de gratie van de 180 onbezoldigde professionals en
vrijwilligers die voor de Concertzender werken, waaronder ruim 100 programmamakers, allen gepassioneerde kenners en specialisten in alle mogelijke
genres, met een oor voor nieuwe muziekontwikkelingen en opkomend talent.
Zo biedt de Concertzender een grenze(n)loos muziekpodium, voor liefhebbers en door liefhebbers.
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Distributie en bereikbaarheid
De Concertzender wordt gedistribueerd via kabel en internet. Een
etherfrequentie is vanwege de hoge kosten jammer genoeg onhaalbaar. Toch denken we met de huidige distributiekanalen toekomstbestendig te zijn, gezien de hoge vlucht van het (mobiel) luisteren via
internet.
Het bereik via kabel en internet/streamingdiensten is ruim 10000 luisteraars per dag (cijfers 2017). We weten dat in 2017 6500 keer per dag
gebruik gemaakt werd van onze streams (live, on demand en themakanalen, via website, iTunes en internetradio). We weten uit onze publieksonderzoeken ook dat 50% van het publiek via de kabel en 50%
via de streamingdiensten naar de Concertzender luistert. Dat geeft een
totaal van ruim 10.000 luisteraars per dag. Herhaald luisteronderzoek
staat op ons verlanglijstje.

Kabel
Sinds 2015 hebben we na jaren weer 95 % landelijke dekking, waarvan
60% digitaal en 40% digitaal & analoog. We streven naar een groei van
8% kabelluisteraars in de komende jaren.

Internet
In 2017 werd de website bezocht door 227.000 unieke personen, waarvan 73 % terugkerend, 61% uit Nederland, 4% uit de VS, 3% uit Duitsland, 19% uit België, en de overige 13% uit de hele wereld. We hebben
een spectaculaire groei gekend, in 2017 van 25% dankzij Google Adwords for non-profit.

Concertzender-App
In 2015 werd de Concertzender-App gelanceerd . Daarmee vergroten
we ons bereik naar een jonger luisterpubliek en naar trouwe luisteraars
die ook via hun telefoon naar muziek luisteren. In 2017 werd 97.800
keer via de app geluisterd. Dat is een groei van 26% t.o.v. 2016.

6

Overzicht 24 themakanalen
Klassieke Muziek
Oude Muziek
Jazz
Wereldmuziek
Gaudeamus
Nieuwe Muziek
Geen dag zonder Bach
Hard Bop
X-Rated
Raakvlakken
De Gehoorde Stilte
Oriënt Express

Gregoriaans
Solta a Franga
November Music
Dutch Music Media
Pop
Opera
Folk it!
Radiophonics
Filmmuziek
Utrecht Muziek
De Muzikant
Jazznotjazz
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Totaal: LuisterLive + Themakanalen (luister4.455

uren)

83.471 37.658
74.393
76.457

Oud
Luister-Live

144.825

Jazz
931.765

190.496

Klassiek
Wereld
Crosslinks

200.628

Hedendaags
130.385

Top-10: Themakanalen (luister-uren)
45.033
59.479
45.844
84.186

Oud
438.151

89.210

Klassiek
Gregoriaans
Geen Dag zonder Bach
Barok

146.116

Jazz
House of Hardbop
190.496

164.069

De Gehoorde Stilte
Wereld

183.429

Hedendaags
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kenmerken

luistercijfers

•
•

•

•
•
•
•

7 x 24 uur radio
Muziek van bijzondere kwaliteit
Volledige werken
Zeven muziekgenres
Weinig woorden, veel muziek
Rijk muziekarchief

•
•

vaste partners
•
•
•
•
•
•

luisteraars
•
•
•
•
•
•

Concertbezoeker
Hoog opgeleid
Houdt van lezen, fietsen,
wandelen en natuur
Leeftijd: 40+
1.800 betalende Vrienden
betalen gezamenlijk >
64.000 euro per jaar

•
•
•
•
•
•
•

website & app
•
•
•
•
•
•

24 themakanalen
Uitzending Gemist gaat terug tot 2006
536.000 bezoeken in 2017
1.4 miljoen pageviews
181.838 unieke bezoekers
App voor iPhone en Android

Tivoli/Vredenburg
Gemeente Utrecht
Utrecht Muziek
Festival Oude Muziek
Gaudeamus
Publieke Omroep Amsterdam
RTV Utrecht
Prins Bernhard Cultuurfonds
Greenhost
Muziekweb Rotterdam
Klassieke Zaken
Concertgebouw
Ziggo

medewerkers
•
•
•
•

social media
•
•
•

Kabel: >95 % landelijke dekking
Internetkanalen: 1.860.000
luistermomenten in 2017
Radio on Demand: 170.000

•
•
•
•

Facebook: >7000 volgers
Twitter: >2500 volgers
Nieuwsbrief: >2.300 volgers
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122 programmamakers
15 presentatoren
22 studio- en opnametechnici
9 archivarissen (ConcertPodium)
9 coördinatoren
3 stafleden
6 bestuursleden
1 directeur

Nieuwe programma’s
Het jaar 2017 bracht een viertal nieuwe programma’s:

Carib Calling
Een podium voor muziek uit het Caribisch gebied zoals Suriname en
de Antillen, maar ook uit Latijns Amerika en de Verenigde Staten.
Een programma naar een idee van Noraly Beyer, rondom ‘Special
Guests’ die zelf hun thema- en de muziekkeuze mogen bepalen.

Die Sanck een Liedt
Evert Jan Nagtegaal met een programma over de Liedkunst. Zondag
om de veertien dagen om 12.00 uur ’s middags. Na Menno Feenstra
heeft nu bariton en Concertzender presentator Evert Jan Nagtegaal
de liedkunst onder zijn hoede genomen met de pakkende titel “Die
sanck een Liedt” verwijzend naar de middeleeuwse ballade over de
Nachtegaal.

Radio Romantica
Elke dinsdagavond van 19.00 tot 20.00) gaat Pieter de Oude u meenemen op zwerftocht door de Romantiek. Schubert, Brahms, Chopin, Liszt, Beethoven, Tsjaikovski, u gaat het allemaal horen. Maar
met name zal Pieter kiezen voor het minder bekende.

Opera in de 20ste Eeuw
Vanaf 10 januari is iedere dinsdag om 14:00 uur het nieuwe programma ‘Opera in de 20ste eeuw’ te beluisteren op de Concertzender. Het wordt samengesteld door Luc Nijs.
Opera in de 20ste Eeuw geeft een chronologisch overzicht van het
operalandschap in brede zin. Het jaar 1900 is het startpunt en we
eindigen straks in 2019. We kunnen meekijken door het venster van
de geschiedenis, horen hoe in de loop der jaren de trends veranderen en hoe de muziek een weerspiegeling is van maatschappelijke
gebeurtenissen.
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Donateurs & Sponsors
Dankzij de steun van en samenwerking met onze partners is het mogelijk de Concertzender letterlijk in de lucht te houden. Financiële
steun ontvangen we van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Dioraphte,
SEC, K.F Heinfonds, Fonds Elise Mathilde, Fentener van Vlissingenfonds en de Gemeente Utrecht. Samenwerkingsverbanden zijn er
met Ziggo en KPN (distributie), RTV Utrecht & Publieke Omroep Amsterdam (uitzendlicentie), Gaudeamus, November Music, VPRO (concertopnamen), Greenhost (sponsoring webhosting), Klassieke Zaken
& Luister, Van der Linden Cultural Services (webdevelopment), Muziekweb Rotterdam (beschikbaar stellen fonotheek).
Een constante en betrouwbaar gebleken factor zijn de Vrienden van
de Concertzender. Onze vrienden waarderen ons zeer, en zijn bereid
daarvoor flink in de buidel te tasten. In 2017 was dat 64.395 euro.

Partners
De Concertzender kan niet bestaan zonder de samenwerkingsverbanden die zijn opgebouwd. De samenwerking met musici en
muziekorganisaties maakt onze opnamen mogelijk, de samenwerking met de kabelmaatschappijen zorgt dat we in heel Nederland te
bereiken zijn, deelname aan netwerken verbindt ons met de (muziek)
cultuur en via de vrijwilligersorganisaties vinden we onze vrijwilligers.
De Concertzender heeft een bijzondere band met Utrecht. Niet alleen
zijn we gehuisvest op een heel mooi plekje in het centrum van de
stad, ook zijn er hechte banden met het Utrechtse muziekleven. Een
groot deel van de opnamen vindt plaats op de Utrechtse podia, en er
is een hechte samenwerking met tal van Utrechtse ensembles, Concoursen en festivals.

Culturele Zondag
Bijzonder om te vermelden is de rol die we speelden tijdens de Culturele Zondag van maandag 5 juni. De Concertzender presenteerde
zich toen onder het motto: “ontmoet de Concertzender, LIVE” aan de
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stad Utrecht. Er stond op het stadhuisplein een muziekpodium en een geïmproviseerde studio en op deze dag hadden
we een aaneenschakeling van optredens en interviews. Live
op de radio te horen, en live op het plein mee te maken.

Een overzicht van onze partners:
Ensembles: o.m. Nieuw Ensemble, Asko|Schönberg, Lunatree,
Doelen Kwartet, Ragazze Quartet, Atlas Ensemble, Silbersee, Orkest
De Ereprijs, Dudok Kwartet, Combattimento, Insomnio, Rosa
Ensemble, Holland Baroque Society, Nederlandse Bachvereniging,
Van Swieten Society, Nederlands Kamerkoor
Festivals: Festival Oude Muziek, Le Guess Who, Gaudeamus
Muziekweek, November Music, FAQ Festival, Houtfestival, Orlando
Festival, Peter de Grote Festival, Grachtenfestival.
Podia en locaties: o.m. TivoliVredenburg, Rasa, Theater Kikker,
Pieterskerk, Domtoren, Nicolaïkerk, Leeuwenbergh , De Helling,
Het Koninklijk Concertgebouw, Felix Meritis, Bethaniënklooster,
Bimhuis, Noorderkerk, Waalse Kerk (A’dam), De Doelen, Toonzaal
(Den Bosch), OBA (Bibliotheek van Amsterdam)
Concoursen: Liszt Concours, Vioolconcoursen
Opleidingen: HKU, Universiteit Utrecht, ITV-Hogeschool
Omroepen: Classic FM, MeloMe, RTV Utrecht, VPRO/Radio4, Salto
Kabelmaatschappijen: Ziggo, Cogas, Rekam, Cai-Way, KPN

ConcertPodium: online muziekarchief
De website van de Concertzender is inmiddels uitgegroeid
tot een schatkist waar reusachtig veel muziek is te vinden:
alle programma’s sinds eind 2006 zijn te beluisteren, waaronder honderden eigen opnamen. Maar er zijn veel andere
Nederlandse archieven met hun eigen schatkist aan opnamen van Nederlandse muziek en Nederlandse uitvoerders,
zoals het Jazzarchief, de archieven van Gaudeamus, Donemus, Tropentheater, Rasa, en ook archieven van Nederlandse
ensembles en orkesten. Deze ‘stille’ archieven zijn niet voor het publiek
hoorbaar, Daarom zijn wij in 2016 begonnen deze collecties in nauwe sa13

menwerking met de eigenaars te ontsluiten, omdat we het belangrijk
vinden dat de opnamen voor luisteraars (liefhebbers èn professionals)
van nu en morgen bewaard en toegankelijk moeten blijven. We startten in 2016 met de collectie opnamen van Gaudeamus en het Nieuw
Ensemble. Begin 2017 werden daar de archieven van het Tropentheater en RASA aan toegevoegd.

RadioLAB
Al lange tijd willen we op de Concertzender een plek voor kinderen
en jongeren creëren, waar kinderen/jongeren èn hun zelfgemaakte
radioprogramma’s kunnen laten horen èn kunnen luisteren naar programma’s die speciaal voor hen gemaakt zijn. Om kinderen/jongeren
ook daadwerkelijk te bereiken, ontbrak tot nu toe echter de link. Die
hebben we gevonden: we werken in 2017 samen met verschillende
plekken waar kinderen komen: podia, festivals, muziekscholen en basischolen. RadioLAB bestaat uit twee onderdelen:
• De RadioKast: Kinderen laten in de RadioKast horen hoe mooi ze
kunnen zingen, strijken, blazen, tokkelen of slaan. Of ze vertellen waar-
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om ze de muziek of muziekvoorstelling die ze gehoord en gezien hebben mooi, lelijk, grappig, saai, verdrietig of vrolijk vonden. Het resultaat
is zichtbaar op de zender (embedded YouTube-filmpjes). De RadioKast
reist langs de concertzalen, scholen en andere plekken waar veel muziek gemaakt wordt. De RadioKast is in de zomer van 2016 ontwikkeld
en is sindsdien operationeel.
• De RadioLAB-cursus: kinderen/jongeren krijgen een spoedcursus
radio maken en produceren vervolgens een radioverslag van het muziekeducatieproject waaraan ze meewerken of van de muziekvoorstelling die ze gezien en gehoord hebben. Dat radioverslag is te zien op de
website van de Concertzender op een aparte RadioLAB-plek waar kinderen/jongeren en hun achterban de door hen gemaakte programma’s
kunnen terugvinden, beluisteren en becommentariëren.
RadioLAB is in 2016 van start gegaan en zal in 2017 op veel plekken
aanwezig zijn.

Fondsenwerving
Fondsenwerving is van levensbelang voor de Concertzender, en in 2016
zetten we daarom de gekozen lijn voort: investeren in een betaalde
projectleider Fondsenwerving. Caecilia van Stigt was bereid zich hiervoor in te zetten. Er werden diverse aanvragen gedaan bij private en
publieke fondsen, soms gericht op de nieuwe projecten, zoals in het
vorige hoofdstuk beschreven, aangeschreven, soms op de algemene
exploitatie.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds was wederom bereid om de Concertzender te steunen. Bij de fondsen Dioraphte en SEC werd een succesvolle aanvraag gedaan, en ook de gemeente Utrecht geeft de Concertzender voor het jaar 2017 een subsidie.
In 2017 is verder ingegaan op het vormgeven van een gezonde financieringsmix. Naast de fondsen, die doorgaans bereid zijn om voor korte
perioden of projecten te steunen, leggen we de focus bij het verkrijgen
van een gezonde financiële toekomst bij de luisteraars (de zogenaam-
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de kleine gevers), grote individuele gevers, nalatenschappen, sponsoring
en samenwerkingsverbanden met het culturele veld.

Bestuursverslag
Het bestuur van de Concertzender kwam in 2017 acht keer bijeen. Het
belangrijkste onderwerp was (en is) geheel overeenkomstig verwachting wederom Geld. Wij voelen ons als bestuur vereerd mede verantwoordelijk te mogen zijn voor één van de mooiste radiozenders van
Nederland met inmiddels meer dan 200 deskundige en belangeloze
programmamakers, presentatoren en technici. Maar hoe efficiënt ook
georganiseerd, enig geld (zie jaarrekening) is nodig. Tot onze spijt hanteren fondsen een beperkte tijdsspanne (2 of 3 jaar) waarna je ‘bent geweest’ en niet meer in aanmerking komt. Financiering door de gemeente Utrecht en vanuit het Muziekleven wordt naarstig gezocht, maar onvoldoende gevonden. Financiering door onze luisteraars neemt gelukkig
toe – veel dank daarvoor – maar is nog niet voldoende.
Op de valreep van 2017 zijn gesprekken begonnen over een nauwe samenwerking met de eigenaren van de klassieke streamingsdienst Melome en de radiozender Classic FM. Die samenwerking biedt vergaande
perspectieven voor gezamenlijke marketing en gedeelde inzet van kennis en techniek. Deze worden in 2018 voortgezet.
Door het aanstaande vertrek in 2018 van 3 bestuursleden, is begonnen
met een zoektocht naar nieuwe bestuursleden. Deze is in 2018 succesvol
afgerond.
Het bestuur volgt de Code Cultural Governance en krijgt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden.
Hans Onno van den Berg
bestuursvoorzitter
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Medewerkerslijst
De Concertzender is zo goed als zijn medewerkers. Het is elk jaar weer
verbluffend te zien hoeveel gemotiveerde en competente mensen - jong
en oud - bereid zijn hun kennis en kunde belangeloos voor de Concertzender in te zetten in alle denkbare rollen: programmamaker, opnametechnicus, presentator, secretariaat, boekhouding en marketing. In
februari 2017 is er een enthousiast bezochte medewerkersbijeenkomst
gehouden waar veel van hen aanwezig waren om elkaar nader te leren
kennen en te overleggen over de nieuwe strategische en financiële uitgangspunten.
Zoals elk jaar trekt de Concertzender weer veel nieuwe mensen aan en
vertrekken er ook weer enkele. Hier volgt een overzicht:

Bestuur & Directie
Hans Onno van den Berg, voorzitter

Mateo Mol penningmeester

Walter Huijten bestuurslid

Maurits Haenen bestuurslid

Sem de Jongh directeur

Hanneke Bouwsema bestuurslid

Concertopnamen
Wijnand de Groot coördinator Tom Dunnebier

Joost Kist

Chris Pit

Anton van Halderen

Theo van Soest

Kees van de Wiel

Sabrina ter Horst

Cees Sterrenburg
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Anton Visser

Jaap Zijp

Frans de Wolff

Bart de Neeve

Concertzender Actueel
Bart van der Horst, Tamara

Larva Perruzotti

Rahul Gandolahage

Bryk, coördinator

Evert Jan Nagtegaal

Pauline Verburg

Wijnand de Groot

Stef Lokin

ConcertPodium
Paul Baken coördinator
Chris Davies

Bart de Neeve

Fred Wittenberg

Margriet Stigter

Margriet van Reekum

Bert Dijkstra

Sander Friedeman

Alice de Kieviet

Renzo Hoogveld

Culturele Raakvlakken & Opera
Egbert Randewijk eindredacteur
Marijke Ferguson

Sylvester Hoogmoed

Paul Korenhof

Harry Geurts

Ton Maas

Patricia Werner-Leanse

Nick Lakides

Louis Gauthier

Menno Feenstra

Kees Hogenbirk

Thea Derks

Crosslinks
Hessel Veldman eindredacteur
Roland Kuit

Richard Hudgins

Arjan van Sorge

Peter van Cooten

Roel Janssen

Jan Trützschler

Paul Lemmens

Framework

Geert de Vos

Martijn Comes

Harco Rutgers

Steim: Amsterdam

Dr.Klangendum

Fons Moers

Anne Wellmer

Aurelie Lierman

Harrold Roeland

Patrice Zeegers

Maurice Dumont

Marius Roeting

Fred Wittenberg

Gert Gering

Dirk Serries

Tjeerd van Erve

Radboud Mens

Mike Kramer

Thijs Geritz

Bob Rusche

Jazz
Willem van Manen eindredacteur
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Fred Broekman

Gijs van Dijk

Kees Stevens

Bert Broere

Eric Ineke

Louis Tavecchio

François van de Linde

Jaap van de Klomp

Felix Schlarmann

Ate van Delden

Steven Kruyswijk

Aldert Toornstra

Eddy Determeyer

Bart Lust

Hans Vergeer

Fred Dubiez

Sjaak Roodenburg

Jan Verwey

Hans Dulfer

Carolien Schönfeld

Ken Vos

Klassieke Muziek
Robbert Jan de Neeve coördinator
Thijs Bonger

Cassandra van Agt

Emanuel Overbeeke

Lon van den Akker

Evert Jan Nagtegaal

Lodewijk Muns

Mathieu Heinrichs

Paul Korenhof

Bart de Neeve

Willem Brons

Geoffrey Douglas Madge

Pieter de Oude

Peter Nijland

Jan Kruit

Nieuwe Muziek
Gerard Meulenberg eindredacteur
Lon van den Akker

Joed Elich

Wino Penris

Henning Bolte

Leendert de Jonge

Miranda Driessen

Luc Nijs

Jan Kruit

Mark van de Voort

Harrold Roeland

Guy Livingston

Kees van de Wiel

Wouter Steenbeek

Radboud Mens

Lennart Williams

Govert Jan Bach

Hanna den Hollander

Geert Maessen

Hans Beek

Hieke van Hoogdalem

Bart Nooij

Marijke Ferguson

Jan Kruit

Beatrijs Vissers

Jacques Hendrickx

Katrijn Kuypers

Dick Wortel

Oude Muziek
Irene Stolp eindredacteur

Wereldmuziek
Maxim Chapochnikov eindredacteur
Gosewijn van Beek

DJ Safri

Pieter de Rooij

Henk Braaksma

DJ Rafadelic

Karin van den Boogaert

Carolien Cleiren

DJ Bertú

Marius Roeting

Charlie Crooijmans

Jan Kruit

Joep à Campo

Cobie Ivens

Benno Wormgoor

Bas Springer
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Rein Spoorman

Tjitze Vogel

Ton Maas

Fred Gales

Mark Alban Lotz

Presentatie
Pauline Verburg, Jan Kooiman coördinatoren
Lon van den Akker

Marijke Fergusson

Gerard Meulenberg

Thijs Bonger

Rahul Gandolahage

Bart de Neeve

Agnes van der Veld

Evert Jan Nagtegaal

Jan Verweij

Karin van den Boogaert

Harry Imre Dijkstra

Sjaak Roodenburg

Fred Broekman

Sylvester Hoogmoed

Rixt Runia

Anita Dreef

Paul Korenhof

Bob Rusche

Hans Dulfer

Erwin Maas

Dorothee Forma

Kees van Mechelen

Secretariaat
Egbert Randewijk coördinator
Ineke Höhle

Lore Groote

Ernst van den Berg

Angelina Lambertus

Louke Helle

Fred Dubiez

Tineke Moolhuijzen

Staf
Katja van Nus PR Communicatie

Caecilia van Stigt fondsenwerving, adviseur

Monique Bouter PR Communicatie

Herman te Loo nieuwsbrief

Harm Zeven PR Communicatie

Ronald Visser nieuwsbrief

Rina Sitorius PR Communicatie

Tim Newman vertaler

Katrijn Kuypers administratie

David Young vertaler

Studiotechniek
Floor van Domburg, Sem de Jongh coördinatoren
Lon van den Akker

Harrold Roeland

Marco Wensveen

Walter Belaert

Bart van der Horst

Dirk Winkel

Willem Kiezebrink

Floor van Domburg

Benno Wormgoor

Ruud Kluten

Michiel van Garling

Ronald Visser

Jorritjan Niessink

Willem van Schip

Larva Peruzzotti

Aart Veerman
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Comité van Aanbeveling
Ronald Brautigam pianist • Cees Hagenbeek oud-directeur Koninklijk Concertgebouworkest  NOS en NOB • Rosanne Philippens violiste • Hans Dulfer saxofonist •
Stan Paardekooper oud-directeur Stichting Omroep Muziek • Ed Spanjaard dirigent
• Joop van Zijl Radio/TV-journalist

Adviesraad
Wiboud Burkens componist, producent, pianist • Henk Heuvelmans musicoloog,
directeur Gaudeamus • Wim van der Meer hoogleraar Muziekwetenschap Universiteit van Amsterdam  Bake Society • Philomeen Lelieveldt Docent onderzoeker
kunst- en mediabeleid bij Universiteit Utrecht • Nico van Schouwenburg adviseur
ensembles oude muziek • Sieuwert Verster directeur en medeoprichter Orkest van
de Achttiende Eeuw, directeur Attacca Records • Leontien van der Vliet managing
partner Interartists Amsterdam
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Toelichting Resultaat 2017
1) ruim hoger uitgevallen vanwege acties en een verbeterde campagne
2) hogere aanvraag gedaan en deze is ook gehonoreerd gekregen.
3) geen nieuwe aanvraag gedaan, vanwege veranderde aanvraagtermijn.
4) laatste aanvraag, slechts gedeeltelijk gehonoreerd. Nieuw beleid bij Dioraphte
5) In 2017 geen aanvraag gedaan bij de Utrechtste Fondsen, naar 2018
6) een aantal eenmalige opnamen toegezegd gekregen
7) In 2017 wordt schoonmaken uitbesteed
9) marketingpersoneel op vrijwillige basis geworven
10) één maand uit 2016 geboekt in 2017
11) marketingacties vielen hoger uit dan beraamd

Toelichting Begroting 2018
1) wegens een verwacht legaat zetten we weer hoog in voor 2018
2) PBC heeft aangegeven niet meer te geven
3) aanvraag van 35000 gedaan
4) voor 2018 weer een aanvraag gedaan
5) Dioraphte stopt met geven wegens een veranderd beleid
6) wederom aanvragen gedaan bij Utrechtse fondsen
7) schoonmaak is nu uitbesteed werk
8) inkomsten verhuur bureau aan Classic FM
9) synergie met en diensten aan Classic FM
10) dalende loonkosten wegens uitbesteed schoonmaakwerk
11)
kosten Fondsenwervng deels op provisiebasis
BALANS
ACTIVA
Spaarrekening
Zakelijke rekening
» Liquide middelen
Nog te vorderen BTW
Debiteuren
» Overige activa
Totaal activa

PASSIVA
Eigen vermogen
Reservering auteursrechten
Reservering Concertpodium
Continuïteitsreserve
Reservering onderhoud apparatuur
» Eigen vermogen & reserveringen
Nog te betalen Loonbelasting
» Kortlopende schulden
Totaal passiva

R = Resultaat december
B = begroot december

R2016
56.789
7.487
64.275
5.926
3.052
45.774
110.050

B2017
120.526
120.526
120.526

R2017
107.631
21.443
129.074
1.055
1.453
2.508
131.582

R2016
10.050
15.000
10.000
65.000
10.000
110.050
110.050

B2017
20.526
15.000
10.000
65.000
10.000
120.526
120.526

R2017
29.840
15.000
10.000
65.000
10.000
129.840
1.742
1.742
131.582
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B2018

Financieel jaaroverzicht
EXPLOITATIE
BATEN
Giften donateurs
Sponsorbijdragen
Prins Bernard Cultuurfonds
Mediapartnerschap Utrecht
SEC
Dioraphte
Bijdrage overige fondsen
» Sponsoring en donaties
Gemaakte opnamen voor derden
Reclame
Baten schoonmaakosten
Verhuur ruimte
Speciale projecten
Overige
» Overige opbrengsten
» Rentebaten
Totaal baten

R2016
53.673
24.610
26.000
12.000
24.798
12.700
153.781
7.000
1.172
2.985
255
200
11.612
982
166.375

B2017
56.000
5.000
25.390
12.500
15.000
25.000
15.000
153.890
6.500
1.300
2.750
250
2.800
13.600
750
168.240

R2017
64.395
5.800
25.390
34.500
3.000
18.000
500
151.585
9.480
1.030
1.706
759
2.520
15.495
368
167.448

R2016
80.473
5.500
14.502
100.475
17.249
2.677
1.906
1.601
23.433
12.669
2.687
220
21.103
36.679
6.243
377
6.620
167.207
832-

B2017
62.500
26.000
16.000
104.500
19.000
3.000
2.500
2.500
27.000
13.000
4.000
700
8.000
25.700
9.500
9.500
166.700
1.540

R2017
63.869
1.336
11.980
16.457
93.642
22.412
1.260
3.376
2.132
4.941
34.121
12.645
2.610
571
5.921
21.747
8.262
362
8.624
158.134
9.314

R2016
10.000
10.832-

B2017

R2017
-

B2018
-

9.314

6.550

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

V2018
65.000
5.000
17.000
15.000
2.000
12.500
116.500
7.000
400
6.400
2.500
20.000
36.300
750
153.550

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

LASTEN
Salarissen en sociale lasten
Opleidingsprogramma
Personeelskosten diverse
Reis- en onkostenvergoeding
» Personeelskosten
Huur
Overige kosten huisvesting
Kantoor- en bestuurskosten
Wervingskosten
Marketing / PR
» Huisvesting en kantoor
Opnamekosten
Auteursrechten Olon Buma Stemra
Directe uitzendkosten, streaming, kosten studio
Uitzendkosten licentie (SALTO)
ICT en Website
» Fonds gerelateerde uitgaven
Aanloopkosten ConcertPodium
Projecten overige fondsen
Overige
» Overige & Onvoorzien
Totaal lasten
RESULTAAT vóór reserveringen

9)

10)

11)

12)

V2018
60.000 10)
8.000 11)
19.000
87.000
23.000
3.000
2.500
3.800
32.300
11.000
3.000
700
5.000
19.700
8.000
8.000
147.000
6.550

BESTEMMING RESULTAAT
Reservering auteursrechten
Reservering ConcertPodium
Reservering continuïteit
Reservering onderhoud apparatuur
» Toe te voegen aan Eigen Vermogen
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1.540

De Concertzender wordt ondersteund door:

...en alle Vrienden van de Concertzender

Ganzenmarkt 14
3512 GD • Utrecht
info@concertzender.nl
www.concertzender.nl
+31(0)30-231 20 96

